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المطلع القرآني
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الباعث
َم لِي  �ُلوِكيَِّة َوالِعْلِميَِّة في َبْعِض الَمَواطِ�ِن َوالباَِلِد َقدَّ ْوَراِت السُّ ِخ�اَلَل إَِقاَمِة الدَّ
ِميَن  َوالُمْش�ِرفِيَن َرْغَبَتُهْم في َوْض�ِع ُكَتيٍِّب ُمْخَتَصٍر  َبْع�ُض الَحِريِصي�َن ِمَن الُمَعلِّ
�ُلوِك ُمنَاِسٍب لِْلَمْرَحَلِة َوالَعْصِر، َوُمَعاَلَجِة َما اْسَتَجدَّ في َحَياِة  اِت السُّ َجاِمٍع لُِمِهمَّ
األَْجَياِل ِمْن َعاَلَقٍة ُمَباِشَرٍة بَِأْفاَلِم الَكْرُتوِن َوَأَثِرَها، َوَوَساِئِل اإِلْعاَلِم َوُمْخَرَجاتِِه، 

َوَوَساِئِل التََّواُصِل ااِلْجتِماِعيِّ َوَشَبَكاتِِه، َواألَْلَعاِب اإِللِْكتُِرونِيَِّة َوَما َشاَبَهَها.
ُلوِك  َفاْس�َتَجْبُت لِْلَمْطَلِب َساِئاًل الَمْوَلى َأْن َينَْفَع الَجِميَع بَِما َقْد َكَتَب ِرَجاُل السُّ

ُه  َلنَا في هِذِه الُوَرْيَقاِت. َرُه اللّٰ ِمْن َقْبُل ، َوَما َيسَّ
َواللُه ِمْن َوَراِء الَقْصِد..
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الإهداء
�ْرِعيَِّة  ْمِج الَواِعي َبْيَن الُعُلوِم الشَّ اِغبِيَن ف�ي الدَّ ِب َوَطالَِب�اِت الِعْلِم الرَّ إِل�ى ُطالَّ

َصاتَِها. َوآَدابَِها ، َوَبْيَن الُعُلوِم الَوْضِعيَِّة َوَتَخصُّ
َياِت الَحِريِصيَن َعَلى َغْرِس التَّْربَِيِة اإِلْس�اَلِميَِّة في ُنُفوِس  يَن َوالُمَربِّ َوإَِل�ى الُمَربِّ

األَْجَياِل.
ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لََّم:  َهاِت الُمْدِرِكيَن َمْعنى َقْوِل النَّبِيِّ َصلَّى اللّٰ َوإِلى اآلَباِء َواألُمَّ
َس�انِِه« رواه  َرانِِه َأْو ُيَمجِّ َدانِ�ِه َأْو ُينَصِّ »ُكلُّ َمْوُل�وٍد ُيوَل�ُد َعَل�ى الِفْطَرِة ، َفَأَب�َواُه ُيَهوِّ

البخاري ومسلم
ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لََّم:» َما َنَحَل َوالٌِد َوَلدًا م�ن نحل َأْفَضَل ِمْن  َوالَقاِئ�ِل َصلَّ�ى اللّٰ

َأَدٍب َحَسٍن« رواه البخاري في التاريخ والترمذي والحاكم .
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المقدمة
ُه، َخَل�َق الَخْلَق  اِع�ي َواَل َراِعي إاِلَّ الَحْم�ُد لِلّٰ�ِه الَه�اِدي َواَل َهاِدي ِس�َواُه ، َوالرَّ
لِِحْكَم�ٍة  ، َوَبَعَث إَِلْيِهْم ُرُس�َلُه َوَأْنبَِياَءُه َرْحَمًة ، لَِيُقوُم�وا بَِأْمِر الِخاَلَفِة َعَلى الَوْجِه 
�ِذي ُيْرِضيِه ، َفِرَضاُه ُس�ْبَحاَنُه َوَتَعاَل�ى َعْيُن األََماِن في الَحَياَتْي�ِن ، َوَقْد َعِلَم في  الَّ
َس�ابِِق ِعْلِم�ِه َحاَجَة اإِلْنَس�اِن لِلتَّْوِجيِه َوالَمَواِعِظ ، َفَأَقاَم ُس�نََن َكْونِ�ِه َعَلى ٰذلَِك ، 

يََّة َوَقَداَسَة َما ُهنَالَِك. َوَمنََح الِعَباَد الَعْقَل َوالُمْدَرَكاِت َواالْختَِياَر؛ لُِتْدِرَك َأَهمِّ
�رِّ  �ِعيُد َم�ْن َفُق�َه ِس�رَّ النَّْهِي َواألَْم�ِر، َوَعَك��َف َعَلى ِخْدَم�ِة َمْواَلُه في السِّ َفالسَّ
�ِقيُّ َمِن َأْتَبَع َنْفَس�ُه َهَواَها ، َوَس�َعى بِنََهٍم لَِتْحِقيِق َرَغَباتَِها َوُمنَاَها ،  َوالَجْهِر، َوالشَّ
َوالتَّْوفِيُق ِمنُْه ُس�ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ، َوُهَو الَقاِئُل في ِكَتابِِه: )ڤ ڤ ڦ(   
ِه ال َيْعَلُم�ُه َكثِيٌر ِمَن النَّاِس،  ]الش�مس:8[ ، َوَبْي�َن اإِلْلَه�اِم َوالُخْذاَلِن َبْرَزٌخ ِم�ْن َأْمِر اللّٰ

ٌر لَِما ُخِلَق َلُه« رواه  ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم: »اِْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسَّ َيَتَبيَُّن بَِفْهِم َقْولِِه َصلَّى اللّٰ
البخاري وابن ماجه وغيرهما.

ُلوِك ،  الِِح َوُحْس�ِن ااِلْلتَِزاِم بَِمَراتِِب السُّ َقنَا لِْلَعَمِل الصَّ َه َتَعاَلى َأْن ُيَوفِّ َفنَْس�َأُل اللّٰ
َفْهَو الَهاِدي َوالُمِعيُن.
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لُوِك َما َكَتَبهُ الُعَلمَاُء في ُكتُِب السُّ
َكَتَب الَعِديُد ِمَن الُعَلَماِء ُمْخَتَصَراٍت َعِديَدًة َتْزَخُر بِالتَّْوِجيِه التَّْرَبِويِّ لِلنَّاِشَئِة ك�� 
، َوِكَتاُب »آَداُب ُس�ُلوِك الُمِريِد«  َماِم الَغَزالِيِّ َها الَوَل�ُد« لِْلِ »بَِداَي�ِة الِهَداَي�ِة« ، َو»َأيُّ
، َوَيِجُب  اِد ، َواَل ِغنَى َعنَْها لَِس�الٍِك َوَناِسٍك َوَطالِِب ِعْلٍم َأَبِويٍّ َنَبِويٍّ َماِم الَحدَّ لِْلِ
ِم َوالطََّلِب َمَع َتْطبِيِق  ِب فِيَما ُينَاِسُبُهْم ِمْن ُمْسَتَوَياِت التََّعلُّ َتْقِريُرَها َوَتْعِليُمَها لِلطُّالَّ

ْرِعيِّ في ُسُلوِك الُمِريِد ، َوَتْعِويِدِه الِفْعِليِّ َعَلى الِقَياِم بَِها. َمْطَلبَِها الَعَمِليِّ الشَّ
ِب َوالطَّالَِباِت  َوَمَع َما اْس�َتَجدَّ ِمْن ُش�ُؤوِن الَحَياِة الُمَعاِصَرِة َبَرَزْت َحاَجُة الطُّالَّ
ْبِط َبْي�َن َحَياتِنَا الُمَتنَاِقَضِة  ، َوالرَّ إَِل�ى اْختَِصاِر الُمَصنََّفاِت الَمْبُس�وَطِة في ٰهَذا الَفنِّ
َياَن�ِة َوآَدابَِها ، َبْعَد َأِن اْس�َتْفَحَل َأَثُر الَغْزِو الِفْكِريِّ النَّاِخِر، َوُس�ِلَبِت  َوَضَوابِ�ِط الدِّ
�ْرِعيَِّة، َواْس�ُتْبِدَلِت التَّْربَِيُة بَِما اَل ُيْس�ِمُن َواَل  وِحيَِّة الشَّ َلِة الرُّ األَْجَي�اُل َمَعانِ�ي الصِّ
ا َنِعيُش�ُه َوَنْش�َهُدُه ِمْن َثَمَراِت اإِلْعاَلِم َواألَْفاَلِم َواألَْزاَلِم، َحتَّى  ُيْغنِي ِمْن ُجوٍع ِممَّ
ُة َخْبَط َعْش�َواَء، َواْقَت�َدْت بَِأْعَداِئَه�ا التَّاِريِخيِّيَن في َوَس�اِئِل َتْعِليِمَها  َخَبَط�ِت األُمَّ
�ْيَطاِن َوَأْتَباِعِه في ُكلِّ  َوَتْربَِيتَِها َوَثَقاَفتَِها َواْقتَِصاِدَها َوإِْعاَلِمَها، َواْرَتَفَع َصْوُت الشَّ
ِة َوالثََّقافِيَِّة،  َمَكاٍن َوَزَماٍن، َفَكاَن ال ُبدَّ ِمْن إَِعاَدِة ِصَياَغِة الَمَفاِهيِم التَّْعِليِميَِّة َوالتَّْرَبِويَّ
ِحيِح َوَلْو ِمْن َبْعِض الُوُجوِه. ْرِعيِّ الصَّ لَِتَظلَّ َعاَلَقُة األَْجَياِل بِِدينَِها َعَلى الَوْجِه الشَّ
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لُوِك ِفْقهُ السُّ
ِة َعَلى َطِريِق  الِ�ِح َوُمَتاَبَعُة َه�ْدِي النُُّبوَّ ِه بِالَعَمِل الصَّ �ْيُر إَِلى اللّٰ �ُلوُك ُهَو: السَّ السُّ

ة الُمْسنَِد. َمنَْهِج األُُبوَّ
ِة بِالتَّْوِجيِه َوالتَّْربَِيِة  ْرِعيَِّة الَخاصَّ ا فِْقُهُه: َفَيْعنِي ُحْسَن الُمَتاَبَعِة لِلنُُّصوِص الشَّ َوَأمَّ

َوَمَقاِصِدَها الِعْلِميَِّة َوالَعَمِليَِّة.
نَِّة،  ُلوِك في التَّْربَِيِة اإِلْساَلِميَِّة بَِمْعِرَفِة َمنُْصوِص الُقْرآِن َوالسُّ يَُّة فِْقِه السُّ َوَتْبُرُز َأَهمِّ
َق�اَل َتَعاَل�ى:  )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(  - َوالَخْي�ُر َكِلَم�ٌة َجاِمَع�ٌة 

لَِمَعالِي األَْخاَلِق -)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(   ]آل عمران:104[.
اِرُع الَحِكيُم َصلَّى الله  َواألَْمُر بِالَمْعُروِف: َتْوِجيُه األَْجَياِل لُِكلِّ َما َنَدَب إَِلْيِه الشَّ
َعَلْي�ِه َوآلِِه َوَس�لَّم ِمْن َتْوِجيٍه َقولِ�ي َأو فِْعلي َأو َتْقِرْيِري َأْو َمَواِق�ف َأْخاَلقيَّة َذاِت 

َداَلاَلت َشْرِعيَّة. 
�اِرُع  َكم�ا َأنَّ النَّْهَي َع�ن الُمنَْكر: َحْجُز األَْجَياِل الُمْؤمنِة َعْن ُكلِّ َما َنهى َعنُْه الشَّ
�ة ، َوَتْذِكْيُرُه�ْم بَِأَثِرَه�ا االْجتَِماِعي  �يَِّة َوالَمْعنَِويَّ الَحَكْي�ُم ِم�َن الُمَخاَلَف�اِت الِحسِّ

ْيَطان. الُمْفِسُد َوَكْونِها ِمْن َعَمِل الشَّ



9 نسخة قيد التعديل

الَأْعَداُء الأَْرَبَعة
نصت آيات القرآن ، وأحاديث السنة على أن للبشرية أربعة أعداء يجب معرفة 

خطرها وشرها وأثرها وتأثيرها ،
قال القائل: 

كيف الخالص وكلهم أعدائيإبليس والدنيا ونفسي والهوى 

وسنبين بإذن الله كيفية الخالص منهم .
وقال اإلمام الحبيب علي بن محمد الحبشي 

�طان والنفس والهوى والدنيةواحفظ القلب أن يلم به الشي�
  فمن هؤالء األعداء ما يحيط باإلنسان ، ومنها ما اختلط بنوازعه وتركيب فهمه 

ووعيه، فالذي يحيط باإلنسان ويؤثر عليه باالختراق والتزيين :

: وه�و مخل�وق م�ن النار م�ن صنف الجن المش�ار إليهم في قوله  ��ب ��ط��ا ���ي
�ل���ش 1- ا

تعال�ى : )وإِْذ ُقْلنَ�ا لِْلَماَلِئَك�ِة اْس�ُجُدوا آِلَدَم َفَس�َجُدوا إاِلَّ إِْبِلي�َس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ 
ِه( وهو عدو اإلنس�انية ومفس�دها مع ذريته المس�اعدة له  على  َفَفَس�َق َعْن َأْمِر َربِّ
َتُه َأْولَِياء ِم�ن ُدونِي َوُهْم َلُك�ْم َعُدوٌّ بِْئَس  يَّ اإلفس�اد قال تعال�ى: )َأَفَتتَِّخُذوَن�ُه َوُذرِّ

لِلظَّالِِميَن َبَداًل ( ﴿۵۰﴾ الكهف

يحتاجه�ا  الت�ي  المادي�ة  والرغب�ات  الش�هوات  مجم�وع  وه�ي   : ��سي��ا 
ال��د�ب ا  -2

والن�كاح  والش�رب  األكل  كوس�ائل   ، العمري�ة  حيات�ه  بأم�ر  للقي�ام  اإلنس�ان 
والمت�ع الحس�ية والمعنوي�ة ، وم�ا يتحق�ق ب�ه الوص�ول عليه�ا م�ن الذه�ب 

ڻ  ڻ  )ڻ  تعال�ى:  ق�ال  وغيره�ا  والش�يكات  والعم�الت  والفض�ة 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ 

  ]آل عمران:14[. والذي يختلط بنوازع االنسان وتركيب فهمه ووعيه.

����� : وهي جوهر طبعي ال يدرك بالحواس الظاهرة كالعين واليد، وإنما 
���ب �ل���ب 3- ا
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ترصد بواعثها وآثارها بأثر االستقامة أو عدمها، وااللتزام بأمر الشرع أو مخالفته 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ  تعال�ى:  ق�ال 

ىئ (   ]النجم:23[.
�ل��ه��و��� : وه�و ق�وة معنوي�ة  كامن�ة ف�ي النفس البش�رية مرتبطة بق�وة الطبع  4- ا

والم�زاج إذا لم يتروض على فعل الخير وكبت الش�هوات قال تعالى: )ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(   ]اجلاثية:23[. 
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َوَسائِلُ ُمَواَجَهةِ الَأْعَداِء الأَْرَبَعةِ
اإِليَماُن بِالَقَضاء َوالَقَدِر.. 1
َوابِِق َوالَخَواتِيِم.. 2 اإِليَماُن بَِأْمِر السَّ
ْرِعيَِّة.. 3 االْلتَِزاُم بِاألََواِمِر الشَّ
ِة.. 4 يَِّة َوالَمْعنَِويَّ اِْجتِنَاُب الَمنَاِهي الِحسِّ
ْيَطاِن .. 5 ِه ِمَن الشَّ االْستَِعاَذُة بِاللّٰ
ُن بِاألَْوَراِد َواألَْذَكاِر.. 6  َوالتََّحصُّ
َعاِء.. 7  َوالدُّ
وِء.. 8 ُمَجاَنَبُة َأْقَراِن السُّ
ِق بَِأْسَباِب اْلَلْهِو َأِو الِحْرِص َعَلْيَها.َتْرتِيُب َوَظاِئِف األَْوَقاِت.. 9 َكفُّ التََّعلُّ

10 .. االْرتَِباُط بُِمْرِشٍد َأْو َشْيٍخ ُمَربٍّ
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ِحْفُظ الجََواِرِح)1)
ْبَعِة ، َوِهَي: ُتْطَلُق َلْفَظُة اجلََواِرِح َعَل األَْعَضاِء السَّ

ْمُع ، َوَأَداُتُه األُُذُن.. 1 السَّ
الَبَصُر ، َوَأَداُتُه الَعْيُن.. 2
الَكاَلُم ، َوَأَداُتُه اْلِلَساُن.. 3
الَبْطُش ، َوَأَداُتُه الَيُد.. 4
ْجُل.. 5 الَحَرَكُة ، َوَأَداُتَها الرِّ
الَبْطُن ،  َواألَْمَعاُء.. 6
الَفْرُج ، واألَْعَضاُء التَّنَاُسِليَُّة.. 7

مُّ ، َوَأَداُتُه اأَلْنُف ، وسميت باجلوارح ألهنا جترح الناس، وجترح صاحبها  )1(   ويلحق هبا الشَّ
وتقدح يف عدالته، واجلرح أثٌر داٍم يف اجللد، يقال: َجَرَحُه ُجْرحًا فهو ُجْرٌح َوَمُْروٌح، قال 
ومجُعها   ، جارحًة  احليوان  من  الصائدُة  وُتسمى  ]املائدة:45[،  ۋ(    تعاىل:)ٴۇ 
َيِت األعضاُء  الكاسبُة  جوارُح ، قال تعاىل:)ں ں ڻ ڻ ڻ(   ]املائدة:4[ ، وُسمِّ

ې(    ۉ  ۉ  ۅ  اإلثم:)ۅ  اكتساُب  واالجرتاُح  هبا،  تشبيهًا  جوارَح 
]اجلاثية:21[ .

وبحفظها وتدريبها عل الطاعة والعبادة ، وااللتزام بأوامر اهلل، واجتناب نواهيه ، ترتقى 
عبدي  يزال  »وال  القديس:  احلديث  يف  ورد  كام   ، الكربى  الصديقية  مقام  إىل  بصاحبها 
يتقرب إيّل بالنوافل حتى ُأحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص 
به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا .. الخ« رواه البخاري وغريه ، وهذا هو 
مقام التفرد بني املسلم اخلالص وبني غريه من البرشية اإلنسانية ، الغارقة يف جلج العقالنية 

والعادات السيئة ومموع املخالفات واجلنوحات.
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ْمِع)1) َضَوابُِط َأَداةِ السَّ
َيِج�ُب َعَلى الُمِري�ِد َأْن َيْضبَِط َأَداَة َس�ْمِعِه في الَخْلَوِة َوااِلْجتَِم�اِع ، َفاَل َيَضُعَها 

فِيَما لم ُتْخَلُق َله  
�ْمِع: )اإِلْنَص�اُت ، َوالتََّصنُُّت  واألُذُُن : َأَماَن�ُة الَمْرِء فِيَما َيْس�َمُع، َوَوَس�اِئُل السَّ

وهوعلى قسمين إما ممدوح أو مذموم 
ْم�ِت َوَكفُّ الَحَرَك�ِة َرْغَبًة في َس�َماِع َأْمٍر  فاإِلنَْص�اُت المذم�وم : َتَكلُُّف الصَّ

ٍم َأْو َمْكُروٍه. ُمَحرَّ
والتََّصنُُّت المذم�وم : َتَتبُُّع اآلَخِريَن َحْي�ُث َتَكلَُّموا َواْجَتَمُع�وا لِنَْقِل َكاَلِمِهْم 

َوَمْعِرَف�ِة َفْح�َواُه ، َوِكاَل األَْمَرْيِن َحَراٌم َعَلى الُمْس�ِلِم َوَقاِدٌح ف�ي َعَداَلتِِه َوَأْخاَلِقِه 
�ُه َتَعاَلى عنه بقول�ه تعالى :)ڀ  �ِذي نهى اللّٰ �ِس الَّ ، َوُه�َو َن�ْوٌع ِمْن َأْنَواِع التََّجسُّ

ٺ(   ]احلُُجرات:12[.
ُه َعنُْهَما - َقاَل: َقاَل َرُس�وُل َاللَّ�ِه  - صلى الله وآله  َوَع�ْن اِْب�ِن َعبَّاٍس  -َرِضَي َاللَّ
َع َحِديَث َقْوٍم َوُه�ْم َلُه َكاِرُهوَن، ُص�بَّ فِي ُأُذَنْي�ِه َاآْلُنُك َيْوَم  وس�لم  -) َم�ْن َتَس�مَّ

َصاَص المذاب .  َأْخَرَجُه َاْلُبَخاِري  . َاْلِقَيامة( ، َيْعنِي: َالرَّ
 َوِم�ْن َمَعاِص�ي األُُذِن اْس�تَِماُعَها لِْلَخاِئِضي�َن ف�ي الِفْس�ِق َوالُمُج�وِن َوالِغنَاِء، 
َبِه  ِع َمْس�ُموعًا َوَمْرِئيًّا ، ِمَن األَْفاَلِم َواألَْزاَلِم َوُصَوِر الشُّ َوَمْعُروِض اإِلْعاَلِم الُمَتنَوِّ

َوالَحَراِم الَمْقُروَنِة بِاألَْصَواِت َوالُموِسيَقى. 
ِة َمَع َخْفِض  َوِم�ْن َمَعاِصي األُُذِن اْس�تَِماُع الَمْرِء إَِلى َوَس�اِئِل التََّواُص�ِل الَخاصَّ
ِميَن َوالُعَقاَلِء ، َخْش�َيَة َأْن َيْس�َمُعوا ِخَطاَب َمْن  �ْوِت بَِحْض�َرِة األَْه�ِل َوالُمَعلِّ الصَّ
ُيَخاطُِب�ُه َأْو ُيَحاِدُث�ُه بَِم�ا اَل َينَْبِغي َش�ْرعًا َواَل ُعْرفًا وقد قال النب�ي صلى الله عليه 
ِل�َع َعَلْيِه النَّاس( ]َرَواُه  ْثُم َما َح�اَك فِي َصْدِرك، َوَكِرْهت َأْن َيطَّ وآله وس�لم ) َواإْلِ

ُمْسِلٌم[ .

)1( وهي األذن.
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ِن ، َولم يجب داعي  َد النَِّكيَر َعَلى َمْن َيْسَمُع األََذاَن َوَلْم  َيُرْد َعَلى الُمَؤذِّ َكَما َشدَّ
ِه ُدوَن ُعْذٍر َش�ْرِعيٍّ َيْمنَُع�ُه ِمَن الُحُضوِر ، َفَقْد َجاَء في  الل�ه بالُحُضوِر إَِلى َبْيِت اللّٰ
األََثر: »َمْن َسِمَع النَِّداَء َوَلْم ُيِجْب ُصبَّ في ُأُذنِِه اآلنُِك َيْوَم الِقَياَمِة«. َواآلنُِك: ُهَو 

اَلَمَة َوالَعافَِيَة. َه السَّ َصاُص الُمَذاُب في َناِر َجَهنََّم ، َنْسَأُل اللّٰ الرَّ
َخاُذَها َسَببًا في َسَماِع ُكلِّ َما َينَْفُع َصاِحَبَها  ْرِعيَِّة: اتِّ ْمِع الشَّ َوَوَظاِئُف أََداِة السَّ

ِم�َن الَق�ْوِل َنْث�رًا، َأْو ِش�ْعرًا، َأْو َوْعظ�ًا َوَتْذِكي�رًا، َأْو َحِديث�ًا َم�َع النَّ�اِس بَِمَراتِبِِهْم 
�ُه َتَعالى فِيَها: )ڤ ڤ  االْجتَِماِعيَّ�ِة، َوِه�َي َأْيضًا َأَداُة  َوْع�ٍي َوإِْدَراٍك ، َقاَل اللّٰ

ڤ(   ]احلاقة:12[.
الِِحيَن ، َوَسَماُع كل َما  �يَرِة َوالصَّ االْس�تَِماُع إَِلى الُقْرآِن َوالَحِديِث َوِقصِص السِّ

اِمُع َوُيْؤَجُر. اَل ُيْفِسُد الَقْلَب َوالَجَواِرَح َفُهَو َسَماٌع َمْحُموٌد ، َوُيَثاُب َعَلْيِه السَّ
َوَق�ْد َأَمَرَن�ا ُس�ْبَحاَنُه باالْس�تَِماع َواإِلْنَصات لِتِ�اَلَوِة الُقْرآِن، َوَأَش�اَر إَِل�ى َثَمَرِة 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  َتَعاَل�ى:   َق�اَل   ، َواإِلْنَص�اِت  االْس�تَِماِع 
ۋ ۋ ۅ ۅ(   ]األعراف:204[ .    نسأل الله أن يرحمنا برحمته.
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َضَوابُِط َأَداةِ الَبَصِر
ِه َعَلى الِعَب�اِد)1( ، َوَجاِرَحُتَها )الَعْي�ُن(، َوَوظِيَفُة  َوَأَداُة الَبَص�ِر نِْعَم�ٌة ِم�ْن نَِعِم اللّٰ
الَعْي�ِن النََّظ�ُر، َوِهَي َأَماَنٌة َعَلى الَم�ْرِء َيَضُعَها َحْيُث َيِجُب َوْضُعَه�ا، َواَل َينُْظُر ِمْن 

ِخاَللَِها إاِلَّ إَِلى َما َيِحلُّ َلُه.
ُف بِالَعْيِن إَِلى واجب أو مندوب  َوَوَس�اِئُل النََّظِر : التَّْحِديُق ، َوالَغْمُز ، َوالتََّش�وُّ
�ِس َعَل�ى الَغْيِر ، َوفِيَها  ٍم َأْو َمْكُروٍه، َوِهَي إِْحَدى َوَس�اِئِل التََّجسُّ أو مب�اح أو ُمَحرَّ

َقاَل ُس�ْبَحاَنُه َوَتَعاَل�ى: ) ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی(   
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  َوَتَعاَل�ى:  ُس�ْبَحاَنُه  َوَق�اَل  ]اإلرساء:36[، 

ِه إَِلى َغْي�ِر الَحاَجِة  ڃ(   ]غاف�ر:19[، َواإِلْس�اَلُم َيْأُمُرَن�ا بَِغ�ضِّ الَبَص�ِر ، َوَعَدِم َم�دِّ

الَمْشُروَعِة ، َقاَل َتَعاَلى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(   ]النور:30[ )ک 
ک گ گ گ(   ]النور:31[.

َوالَغ�ضُّ م�ن الَبَصِر َأَدٌب ِمْن آَداِب اإِلْس�اَلِم الَحنِيِف، َوَيْدُخُل ف�ي َمْعنَاُه َكفُّ 
ُه َواَل َيْعنِيِه ، َسَواًء َكاَن  ِل َعْن ُكلِّ َما اَل َيْحَتاُج إَِلْيِه الَمْرُء ، َوَما اَل َيُخصُّ النََّظِر َوالتََّأمُّ
َهَواِت َوالَغَراِئِز، َأْو َما ُيْعَرُض في األَْسَواِق َوالَمَعاِرِض ِمْن ِزينَِة الَحَياِة  ِمْن َأْمِر الشَّ
َعاَياُت َوَوَس�اِئُل التََّواُص�ِل ِمْن ُصَوٍر َوِقصٍص  ْنَي�ا، َأْو َما َيْعِرُضُه اإِلْعاَلُم َوالدِّ الدُّ

َمْرِئيٍَّة، َوَأْفاَلٍم َوُمَسْلَساَلٍت َعاطِِفيٍَّة َوَكْرُتونِيٍَّة.

)ڑ ڑ ک(   ]األحزاب:10[، وقال تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(    )1(  قال تعاىل: 
]النجم:17[.
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(1( مِّ َضَوابُِط َأَداةِ الشَّ
َواِئِح  �ُه َتَعاَلى بَِوظِيَفِة الرَّ َها اللّٰ تِي َخصَّ �مِّ )األَْن�ُف( ، َوِهَي الَجاِرَحُة الَّ َوَأَداُة الشَّ
ُه ِمْن  َف بَِها الَمْخُل�وُق َعَلى َما َينَْفُعُه َوَم�ا َيُضرُّ َواِِئ�ِح الَكِريَه�ِة ، لَِيَتَعرَّ ِكيَّ�ِة َوالرَّ الزَّ
َمْش�ُموَماٍت كاَلنََكَهاٍت َواألَْطِعَمٍة َواألَْشَجاٍر َواألَْزَهاٍر َوَحَرَكِة الَهَواٍء َوالنَْسَماٍت 

الَلطِيَفٍة َوَغْيِر ٰذلَِك.
ًة الَعْبَد  �ُه َعَلْيَها اإِلْنَس�اَن ، َوَخاصَّ ت�ي اْئَتَمَن اللّٰ َوِه�َي َأْيضًا إِْح�َدى األََماَناِت الَّ
ٍم، َأْو َمْكُروٍه،  �مِّ في ُمَحرَّ الُمْس�ِلَم َوالُمْس�ِلَمَة ، َفاَل َيِصحُّ َلُهَما اْس�تِْخَداُم َأَداِة الشَّ

َأْو ُمْشَتبٍِه.
َراِت،  مِّ لَِما ُهَو َحَراٌم َما َيْسَتْخِدُمُه الَبْعُض ِمْن َشمِّ الُمَخدِّ َوَيْدُخُل في َكَراِهَيِة الشَّ

ْكِر َوالتَّْخِديِر َوإِْخاَلِل الَعْقِل َأْو َغْيِر ٰذلَِك. َواْستِنَْشاِق الُكُحوِل بَِغَرِض السُّ
اِئَحِة الَكِريَهِة إِْن َصَدَرْت ِمْن  �ُعوِر بِالرَّ �مِّ ِكْتَماُن الشُّ َوِمْن َأَدِب اإِلْس�اَلِم في الشَّ
ُعوِر َأْيضًا إِْن َصَدَرِت  َحاِضٍر َأْو َقاِئٍم َأْو ُمَتَخلٍّ في َبْيِت الَخاَلِء، َكَما َينَْبِغي َكْتُم الشُّ
ْت بَِجانِ�ِب الَمْرِء، َأْو َكاَنْت في َث�ْوِب َرُجٍل َأَصاَبُه  َرٍة َمرَّ اِئَح�ُة ِمِن اْم�َرَأٍة ُمَتَعطِّ الرَّ
ِم�ْن طِيِب َأْهِل�ِه، َوَيِجُب َعَل�ى الَمْرَأِة َتَجنُُّب اْس�تِْخَداِم الُعُطوِر ِخ�اَلَل ُخُروِجَها 

َجاِل َحتَّى ال ُيْكَتَب في َصِحيَفِة َأْعَمالَِها إِْثُم  لِْلَْسَواِق َأْو َمَواِقِع اْختاَِلطَِها بِالرِّ
فعن أبي موس�ى األش�عري قال : قال رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم: 
)أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ( رواه احمد 

والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
- وع�ن زين�ب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وآله وس�لم ق�ال: )إذا خرجت 

إحداكن إلى المسجد فال تقربّن طيبا (. أخرجه النسائي.
 وعن أبي هريرة قال: قال رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم: )أيما امرأة 

أصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة( رواه مسلم. 

)1(  وأصله يف اللغة من شم يشم ، واألشمُّ العايل، وقيل : ارتفاع قصبة األنف.
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و عن أبي هريرة: أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار المسجد 
تريدي�ن؟ قالت: نع�م، قال: وله تطيب�ت ؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتس�لي 
فإني س�معت رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم يقول: )ما من امرأة تخرج 
إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صالة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل( 

أخرجه أبو داود وابن ماجه.
َواِئِح الَكِريَهِة َكالَمَزابِِل َوَأَماِكِن  َوِمْن آدَاِب اإِلْساَلِم الُمُروُر بَِعَجٍل في َأَماِكِن الرَّ
َب َشْيٌء ِمْن َجَراثِيِم  الِجَيِف ، َوإِْلَقاُء الثَّْوِب َأِو الِمنِْديِل َعَلى األَْنِف َحتَّى ال َيَتَسرَّ

َواِئِح إَِلى األَْنِف. الرَّ
�ٍس َلَدى  ُروَرِة َكُحُصوِل َتَحسُّ اَماِت الَواِقَيِة ِعنَْد الضَّ َواَل َب�ْأَس بِاْس�تِْخَداِم الَكمَّ
ٍة َمْس�ُموَمٍة ، َبْل َوَيْرَتِفُع اأَلُْمر ِعنَْد ٰذلَِك إَِلى الُوُجوِب  الَمْرِء َأِو اْنتَِش�اِر َغاٍز َأْو َمادَّ
ًة ِعنَْد ُرُكوِب  ِذي ُيْلِزُم االْستِْخَداَم إن كان تركه لذلك يؤدي إلى هالكه ، َوَخاصَّ الَّ
اِء االْرتَِفاِع الُمْفِرِط أو  اِئَراِت َوُحُصوِل اْنِخَفاٍض في نِْس�َبِة األُْكِسِجيِن ِمْن َجرَّ الطَّ

حصول خلل ، َأْو َغْيِر ٰذلَِك.
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َضَوابُِط َأَداةِ الَكَلاِم
 َوَأَداُة الَكاَلِم ُهَو )اْلِلَس�اُن( ، َقاَل َتَعاَلى: )ې ى ى(   ]الدخان:58[ وقال 
تعالى: )ڻ ۀ ۀ ہ(   ]الشعراء:195[  ، َواْلِلَساُن َجاِرَحٌة ِمْن َجَواِرِح اإِلْنَساِن 
�ْرِعيَُّة َوآَداُبَها الَمْرِعيَُّة في  ُه َأَداًة لِلتََّفاُهِم َوالتَّْعبِيِر ، َوَلَها َضَوابُِطَها الشَّ ، َخَلَقَه�ا اللّٰ
ُم بِالَكلَِمِة  َرَجاِت الُعَلى في الَجنَّ�ِة: »إِنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَّ اإِلْس�اَلِم، َوبَِها َينَ�اُل الَعْبُد الدَّ
ُم بِالَكلَِمِة  ُه بَِها َدَرَجاٍت، َوإِنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَّ ِه اَل ُيْلِقي َلَها َباالً َيْرَفُعُه اللّٰ ِمْن ِرْضَواِن اللّٰ

ِه اَل ُيْلِقي َلَها َباالً َيْهِوي بَِها في َجَهنََّم« رواه البخاري. ِمْن َسَخِط اللّٰ
ب�ل إن األعض�اء تنادي اللس�ان كل صب�اح أن يتقي الله فيها فعن أبي س�عيد 
الخ�دري رض�ي الله عنه ع�ن النبي صلى الله عليه وس�لم ق�ال :  “إذا أصبح ابن 
آدم، ف�إن األعضاء كلها تكفر اللس�ان، تق�ول :  اتِق الله فينا، فإنم�ا نحن بك :  فإن 

الترمذي   .  استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا” .    رواه 
وقال القائل 

تك�ن  وال  نطق�ت  إذا  ال�كالم  تخط�ب وزن  واد  كل  ف�ي  ثرث�ارة 

وقال آخر 
االنس�ان  أيه�ا  لس�انك  ثعب�ان احف�ظ  ان�ه  يلدغن�ك  ال 

الش�جعان ك�م ف�ي المقاب�ر م�ن قتي�ل لس�انه  لق�اءه  ته�اب  كان�ت 

�ْيِف ، َكَم�ا َأنَّ َأَثَرُه ف�ي اإِلْص�اَلِح َوالتَّْوفِيِق َأَثُر  َوَأَث�ُر اْلِلَس�اِن ف�ي الِفْتنَِة َكَأَثِر السَّ
�اَلُم: )ۅ ۉ ۉ  َواِء ، َقاَل َتَعاَلى ُمْخبِرًا َعْن ُموَس�ى َعَلْيِه السَّ الَبْلَس�ِم َوالدَّ

ې ېې ې ى(   ]طه:28-27[.
ِه بِالِحْكَمِة  ْعَوِة إَِل�ى اللّٰ َواْمَت�َدَح الُقْرآُن الَقْوَل بِاْلِلَس�اِن َمَت�ى َكاَن َعَلى ِصَفِة الدَّ
َوالَمْوِعَظ�ِة الَحَس�نَِة ، َفَق�اَل َتَعاَلى: )اْدُع إِلِى َس�بِيِل َربِّ�َك بِاْلِحْكَم�ِة َواْلَمْوِعَظِة 

اْلَحَسنَِة( ]النحل 125[ وقال تعالى  )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
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َلت:33[. ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(   ]ُفصِّ
�يَِّئ َوالَخَبَر الَكاِذَب الَمنُْقوَل بِاْلِلَس�اِن لَِقْصِد الِفْتنَِة َوالنَِّميَمِة  َكَما َذمَّ الَقْوَل السَّ

َوالِغيَب�ِة َوالَبْه�ِت لِلنَّ�اِس َفَق�اَل َتَعاَل�ى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ (   ]الحُُجرات:6[، 

َويَِجُب ِحْفُظ اْلِلَساِن ِمْن ِتْسَعِة أَْشيَاَء و َِهَي:

الَكِذُب.. 1
ُخْلُف الَوْعِد.. 2
الِغيَبُة.. 3
النَِّميَمُة. 4
 الِمَراُء َوالِجَداُل.. 5
اْلَلْعُن.. 6
ْخِرَيُة.. 7 الِمَزاُح َوالسُّ
َتْزِكَيُة النَّْفِس.. 8
َعاُء َعَلى الَخْلِق.. 9 الدُّ

َوَقْد َأَش�اَر إَِلْيَها اإِلَماُم الَغَزالِيُّ في بَِداَيِة الِهَداَيِة بَِتْفِصيٍل َنافٍِع َوَلْم َيْذُكِر النَِّميَمَة 
ْتَماِم الَفاِئَدِة. ، َوَقْد َذَكْرَناَها ُهنَا إِلِ
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َضَوابُِط َحرََكةِ الَيِد
ٌة، َفَوظِيَفُة  َوَأَدَواُت الَحَرَكِة في اإِلْنَساِن َيَداُه َوِرْجاَلُه، َولُِكلٍّ ِمنُْهَما َوظِيَفٌة َخاصَّ
�ْيِء،  الَيِد الَبْطُش، َوالتَّنَاُوُل، َواألَْخُذ، َوالَعَطاُء، َوالِكَتاَبُة، َواإِلَش�اَرُة، َوَحْمُل الشَّ
َوالَق�ْذُف بِنح�و َحَجر أَو ثوب َوَغْيِرِه، َكَما َأنَّ الَيَد َوِس�يَلٌة ِمْن َوَس�اِئِل التََّوقِّي ِمَن 
َعاِء - إلى السماء ألن السماء  رِّ َوَوِسيَلٌة اِلْستِْجاَلِب االْستَِجاَبِة بَِرْفِعَها في الدُّ الشَّ

ِل َواالْستِْشَفاِع بِالَحقِّ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى. قبلة الدعاء - َواالْستَِغاَثِة َوالتََّوسُّ
َها ُمَقيََّدٌة في َأَدِب اإِلْس�اَلِم بُِجْمَلٍة ِمَن  َدٌة اَل َحْصَر َلَها إاِلَّ َأنَّ َولِْلَيِد َوَظاِئُف ُمَتَعدِّ

ْرِعيَِّة. َوابِِط الشَّ الضَّ
ُلوِك َوالَمَواِقِف،  َبِب الُمَؤدِّي إَِلى فِْعِل َما ُيْحَمُد َأْو َما ُيَذمُّ ِمَن السُّ َوالَيُد بَِمْعنَى السَّ

َقاَل َتَعاَلى: )ڦ ڦ ڦ ڄ()1) ]املائدة:110[ ، َوَقاَل: )ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(   ]املائدة:64[.

ْيُت َعنُْه، َوَقْوُلُه َتَعاَلى: )گ گ گ  َوُيَقاُل َنَفْضُت َيِدي َعنُْه َأْي: َتَخلَّ
ڳ ڳ ڳ ڳ(   ]التوبة:29[ َأْي: َعْن ُذلٍّ َوَصَغاٍر.

َوُيَق�اُل: ُفاَلٌن َي�ُد ُفاَلٍن َأْي: َولِيُّ�ُه َوَناِصُرُه ، َق�اَل َتَعاَلى: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(   ]الفت�ح:10[، َوَتْأتِ�ي بَِمْعنَى النََّدِم ، َقاَل َتَعاَلى: 
�َخاِء َكَم�ا ف�ي  )ې ې ې ى(   ]األع�راف:149[، َوُتَق�اُل ِكنَاَي�ًة َع�ِن السَّ
الَحِديِث:  »عن عائش�ة رضي الله عنه�ا : " أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه 
و س�لم قلن للنبي صلى الله عليه و س�لم أينا أس�رع بك لحوقًا ؟ قال ) أطولكنَّ 
يدًا ( . فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت س�ودة أطولهن يدًا فعلمنا بعد أنما كانت 
طول يدها الصدقة وكانت أس�رعنا لحوقًا به وكانت تحب الصدقة« رواه مسلم،  

ُقوا َأْيِدي َسَبأٍ( ِق َواال ْختاَِلف ِ)َتَفرَّ َوُيَقاُل  ِكنَاَيًة َعِن التََّفرُّ
وأوص�ل االم�ام الحاف�ظ ابن حجر العس�قالني في فتح الباري ش�رح صحيح 

ْيُت َيَدك. ْيُتَك وَقوَّ )1( أي: َقوَّ
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البخاري معاني اليد إلى اربعة عشر معنى ما بين حقيقي ومجازي .
ْرِعيَِّة َكثِيَرٌة ، ِمنَْها َعَدُم الَبْطِش بَِها ، َأِو األََذى لِْلَغْيِر ، َأْو  َوَضابُِط الَيِد األََدبِيَِّة الشَّ
َأْخِذ َمالِِه بَِغْيِر َحقٍّ ، َأْو َتْهِديِده بِِخنَْجٍر َأْو َسْيٍف َأْو َحَجٍر َأْو َغْيِر ٰذلَِك، َوالَوَساِئُل 

ِل إَِلى َغَرٍض ُمَعيٍَّن. تِي ُتْسَتْخَدُم فِيَها األَْيِدي َكَوِسيَلٍة لِلتََّوصُّ الَّ
ِرَقِة بُِشُروطَِها  اِرِق ِعنَْد ثُبُوِت َجِريَمِة السَّ َوأِلَْجِل ٰذلَِك َشَرَع اإِلْساَلُم َقْطَع َيِد السَّ

الُمْعَتَبَرِة ، َقاَل َتَعاَلى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ \(   ]املائ�دة:38[، َكَم�ا َجَعَل ُعُقوَب�َة النَّْهِب َوَقْطِع الطَِّري�ِق التَّنِْكيَل بَِقْطِع 

األَْي�ِدي َواألَْرُج�ِل ِم�ْن ِخ�اَلٍف ، َق�اَل َتَعاَل�ى: )چ چ چ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں (   ]املائدة:33[.
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َضَوابُِط َحرََكةِ الرِّْجِل
ْجُل َفاْسٌم )لِْلَقَدِم( في الَمْخُلوِق، َوَجْمُعَها َأْقَداٌم ، َقاَل َتَعاَلى: )ڌ  ا الرِّ َوَأمَّ
ِم  �ْعِي َوالَهْرَوَلِة َوالتََّقدُّ ڎ ڎ(   ]األنف�ال:11[ ، َوِه�َي َأَداُة الَحَرَكِة َوالَمْش�ِي َوالسَّ

ِر في ِجْسِم اإِلْنَساِن. َوالتََّأخُّ
ْرُع لِْلَقَدِم َوالَحَرَكِة َضَوابَِط َشْرِعيًَّة َحتَّى ال َيَضَعَها َصاِحُبَها فِيَما  َوَقْد َوَضَع الشَّ

َوابِِط: َلْم ُتْخَلْق َلُه، َوِمْن ٰهِذِه الضَّ
�ْيُر بَِه�ا إَِلى َمَواطِ�ِن الَخْيِر َوالِعَب�اَدِة َوالِعْلِم ، َوِخْدَمِة األَْهِل َواألُْس�َرِة ،  1-السَّ
�ي َعَلى َس�بِيِل التَّْرِويِح َعِن النَّْفِس في َغْيِر َتَكبٍُّر  ِه، َوالتََّمشِّ َوالِجَهاِد في َس�بِيِل اللّٰ

َواَل ُخَياَلٍء ، َق�اَل َتَعاَلى: )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
حت خت مت (   ]اإلرساء:37[.

2- َأْن اَل َيْذَهَب بَِها إَِلى َحَراٍم َأْو َمْكُروٍه، َأْو َضَرٍر لِنَْفٍس َأْو َغْيِرِه، َفِهَي َجاِرَحٌة 
َتْش�َهُد َعَلى َصاِحبَِها َيْوَم الِقَياَم�ِة  ، َقاَل َتَعاَلى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ (   ]الن�ور:24[  وق�ال تعال�ى )اْلَي�ْوَم َنْختِ�ُم َعَل�ى َأْفَواِهِه�ْم 

ُمنَا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َكاُنوا َيْكِسُبوَن( ] يس 65[ . َوُتَكلِّ
ِد  ِق َعَلْيِهْم َوَتَفقُّ 3- َأْن َيْسَتِعيَن بَِها في الَمْشِي إَِلى الُفَقَراِء َوالَمَساِكيِن ، َوالتََّصدُّ
ِد َعَل�ى الَمَس�اِجِد ؛ لَِما َوَرَد في الَحِديِث ع�ن النبي صلى الله  َأْحَوالِِه�ْم ، َوالتَّ�َردُّ
ائِيَن في الظلم إَِلى الَمَساِجِد بِالنُّوِر التَّامِّ َيْوَم الِقَياَمِة  ِر الَمشَّ عليه وآله وس�لم : »َبشِّ

« "رواه ابو داود والترمذي
ُه َلُه ُنُزَلُه   وقال صلى الله عليه وآله وس�لم »َمْن َغَدا إَِلى اْلَمْس�ِجِد َوَراَح َأَعدَّ اللَّ

َما َغَدا َأْو َراَح « متفق عليه . ِمَن اْلَجنَِّة ُكلَّ
َرِر َوالَعَتِب َعَلى اآلَخِريَن ، َكَتْقِليِد األَْعَرِج َوالَمْشُلوِل  َرَها في الضَّ 4- َأالَّ ُيَسخِّ
�ْخِرَيِة ، َواَل َبْأَس َأْن َيْسَتِعيَن بَِها َعَلى  َوالَعاِجِز ولو كان َعَلى َس�بِيِل الِمزاِح َأِو السُّ
�ْتِر لَِما َيِجُب  َياِضيَِّة َواألَْلَع�اِب الُمِفيَدِة َمَع ُوُجوِب السَّ َأَداِء َبْع�ِض الَح�َركَاِت الرِّ
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َسْتُرُه ِمْن َفِخِذِه َوُرْكَبتِِه.
�ْتُر لِْلَمْرَأِة َأْكَثَر َوَأْكَثَر ، َواَل َيِصحُّ َلَها َأْن َتْس�َتْخِدَم الَقَدَم فِيَما اَل َيِحلُّ  ُد السَّ َوَيَتَأكَّ
َعِة  ْق�ِص المثير َوَما َأْش�َبَهُه ِمَن األَْلَع�اِب الُمَتنَوِّ َلَه�ا ِمَن الَح�َرَكاِت الُمثِيَرِة ، َكالرَّ
َجاِل األََجانِِب، َبْل اَل َيِصحُّ َلَها َأْن َتْضِرَب بِِرْجِلَها في َسْيِرَها  ًة بَِحْضَرِة الرِّ َوَخاصَّ
َحتَّى ال َيْظَهَر َش�ْيٌء ِمْن زينتها الظاهرة بِالُحِليِّ َواألَْلبَِس�ِة، َأِو الَباطِنَِة ِمْن َمَفاِصِل 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ( َتَعاَل�ى:  َق�اَل   ، َوَمَحاِس�نِِه  الِجْس�ِم 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ (   ]النور:31[.
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َضَوابُِط َشَهَواِت الَبْطِن
ا الَبْطُن َفاْحَفْظَها َعْن َتنَاُوِل الَحَراِم  َق�اَل اإِلَماُم الَغَزالِيُّ في »بَِداَيِة الِهَداَيِة«: َوَأمَّ
�ْبَهِة ، َواْح�ِرْص َعَل�ى َطَل�ِب الَحاَلِل، َف�إَِذا َوَجْدَت�ُه َفاْحِرْص َعَل�ى َما ُدوَن  َوالشُّ
ُل األَْعَضاَء َعِن  ْهَن َوُيْبطُِل الِحْفَظ َوُيَثقِّ ي الَقْلَب َوُيْفِسُد الذِّ َبَع ُيَقسِّ َبِع، َفإِنَّ الشِّ الشِّ

َهَواِت)1( . ي الشَّ الِعَباَدِة َوالِعْلِم، َوُيَقوِّ
َوُيَضاُف َعَلى َما َذَكَرُه اإِلَماُم الَغَزالِيُّ الَحَذُر ِمِن اْمتاَِلِء الَبْطِن لَِما فِيَها ِمْن َأْسَباِب 
الِعَلِل َواألَْمَراِض، َوفِي الحكمة المش�هورة عن طبيب العرب الحارث بن كلدة 
اِء«  وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم )َما مأَل  : »الَمِعَدُة َبْيُت الدَّ
آدِميٌّ ِوَعاًء َشّرًا ِمْن َبطنِه، بِحْسِب ابن آدَم لقيمات ُيِقْمَن ُصْلُبُه، فإِْن َكاَن ال َمحاَلَة، 
َفثُلٌث لَطَعاِمِه، وُثُلٌث لِش�رابِِه، َوُثُلٌث لِنََفِس�ِه( أخرجه الثالثة والحاكم وصححه. 

 

قال العالمة اب�ن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل 
جام�ع ألص�ول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماس�ويه لما قرأ ه�ذا الحديث في 
كت�اب أب�ي خيثمة قال: لو اس�تعمل الناس هذه الكلمات لس�لموا من األمراض 
واألس�قام ولتعطلت المارس�تانات )المستش�فيات(، ودكاكين الصيادلة. وإنما 

قال هذا ألن أصل كل داٍء التخم. والله أعلم.
ِة َأْنَواِعَها  ْبَهِة بَِكافَّ �اَلَمِة لِْلَبْطِن َوَش�َهَواتَِها اْجتِنَاُب َأْكِل الَحَراِم َوالشُّ َوَأْصُل السَّ
ُروَراِت الُمْعَتَب�َرُة .. َقاَل حجة  إاِلَّ ِم�ْن َض�ُروَرٍة ، َواَل َبِدي�َل َعنَْها ، َوبُش�ُروط الضَّ
َن َباطِ�َن األُُموِر، َبْل َعَلْيَك َأْن  االس�الم في »بَِداَي�ِة الِهَداَيِة«: َوَلْيَس َعَلْيَك َأْن َتَتَيقَّ

ُه َحَراٌم َظنًّا)2(. ُه َحَراٌم ، َأْو َتُظنُّ َأنَّ ا َتْعَلُم َأنَّ َتْحَتِرَز ِممَّ
ِع في الَمْأَكِل َوالَمْشَرِب َوَلْو  َوأِلَْجِل َتْحِقيِق ٰذلَِك َيْدُعو اإِلْساَلُم إَِلى َعَدِم التََّوسُّ

ِمْن َحاَلٍل َكَما َسَبَق ِذْكُرُه.

ص199.  )1(

ص201.  )2(
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َوْلَيْح�َذِر الطَّالِ�ُب َوالطَّالَِب�ُة َوالُمِري�ُد ِمْن إِْطاَلِق َش�ْهَوِة الَبْطِن لِنَْي�ِل ُكلِّ َما في 
ًة َما ُيَش�كُّ في  َعِة، َوَخاصَّ األَْس�َواِق ِمَن األَْطِعَم�ِة َواألَْغِذَيِة َوالَمْأُك�واَلِت الُمَتنَوِّ
ِصنَاَعتَِه�ا أو حله�ا ، َأْو َتَبيَّ�َن ُحُصوُل َضَرٍر ِم�ْن َأْكِلَها َأْو ُش�ْربَِها ، َكَبْعِض َما ُيَباُع 
ِة،  ارَّ َباِب َوالَجَراثِيِم الضَّ في األَْس�َواِق َوالُمُدِن َواألَْرَياِف َمْكُش�وفًا َأْو ُعْرَضًة لِلذُّ

بًا َفاِسدًا َقْد َتَجاَوَز َتاِريَخ َصاَلِحيَّتِِه وقس على ذلك . َأْو ُمَعلَّ
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َضَوابُِط َشَهَواِت الفَْرِج
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  َتَعاَل�ى:  َق�اَل 
ِم�ْن  الَف�ْرِج  َوَش�ْهَوُة   ، ]املؤمن�ون:6-5[  ڄ(    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
�َهَواِت َضَررًا َعَلى الُمْس�ِلِم ُعُمومًا، َوَعَلى الطَّالِِب َوالطَّالَِبِة ُخُصوصًا،  َأَش�دِّ الشَّ
َة الَجَواِرِح الَباِقَيِة  َوَدَوافُِعَه�ا َكثِيَرٌة َيِجُب َتَجنُُّبَه�ا َواالْحتَِماُء ِمنَْها، َوَقْد ُتِصيُب َكافَّ
ْجُل َوالَبْطُن  ِعنَْد الَمْيِل إَِلى َتْحِقيِقَها، َفَتْش�َتِرُك الَعْيُن َواألُُذُن َواْلِلَس�اُن َوالَيُد َوالرِّ
فِي- إَِقاَمِة َأْسَباِب - الُوُقوِع في َشْهَوِة الَفْرِج، َولِٰذلَِك َيِجُب ِحْفُظ الَعْيِن َعِن النََّظِر 
�َوِر، َوَبَراِمِج التََّواُصِل  إَِل�ى الَحَراِم، َوالُمثِي�َراِت الَعاطِِفيَِّة َكاألَْفاَلِم الَماِجنَِة َوالصُّ

ِة، َوإَِلى ٰهَذا ُتِش�يُر اآلَيُة الَكِريَمُة فِي َقْولِِه َتَعاَلى: )ٹ ٹ ٹ  الُمنَْحلَّ
ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(   
]املؤمن�ون:5-6[ ، َوَقْولِ�ِه:  )ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   ]النور:31[.
�َهَواِت َوَخَيااَلتَِها  َكَم�ا َيِجُب ِحْفُظ الَقْلِب َعِن التََّعلُِّق َوالتَّْفِكيِر في َوَس�اِئِل الشَّ
َثاَرِة، َواالْبتَِعاُد َعْن ٰذلَِك بِإِْشَغاِل الَوْقِت بَِما َينَْفُع َوَيْدَفُع، َوَتْشَتِرُك الَيُد  الَجالَِبِة لِْلِ
�ْهَوِة بِاْستِْخَداِمَها في َتْحِريِك َوَتْشِغيِل األَْجِهَزِة، َوَأْسَباِب التََّواُصِل،  في إَِثاَرِة الشَّ
تِي ِمْن َش�ْأنَِها التَّْمِهي�ُد الُمْفِضي إَِل�ى الُوُقوِع في  َس�اِئِل َوالَكِلَم�اِت الَّ َوِكَتاَب�ِة الرَّ
ِة  يَّ �رِّ ِة الَعاَدِة السِّ �َحاِق َبْيَن النَِّس�اِء، َأِو الُوُقوِع في ِعلَّ َنا َأِو اْلِلَواِط َأِو السِّ َجِريَمِة الزِّ

الُمْفِضَيِة إَِلى األَْمَراِض َوالِعَلِل َوالَكآَبِة َوالَوْحَشِة َوالُهُموِم.
ِد َعَلى  �ْعِي إَِلى الَمَواطِِن الَمْش�ُبوَهِة، َوالتََّردُّ ْجُل في اإِلْثِم  بِالسَّ َكَما َتْش�َتِرُك الرِّ
نِيَئ�ِة، َوِمْثُل ٰذلَِك  ِة لِِمْثِل ٰه�ذه األَْغَراِض الدَّ األَْنِدَي�ِة َوُمنَْتَدَي�اِت اإِلْنَتْرنِْت الُمَع�دَّ
َجاِل  َجاِل ، أوالرِّ ِذ بُِمَحاَدَثِة َوُمَكاَلَمِة َوُمَراَس�َلِة النَِّس�اِء لِلرِّ �َماِع َوالتََّلذُّ األُُذُن بِالسَّ
َم بَِقْولِه:   ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لَّ لِلنَِّس�اِء، َوفِي ٰهَذا ُيَخاطُِب الُقْرآُن نَِس�اَء النَّبِيِّ َصلَّى اللّٰ

ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک ک ک(

نُوَن  ِذيَن ُيَزيِّ �وِء، َواألَْصِدَق�اِء الَّ َخاِذ ُقَرَناِء السُّ َوْلَيْح�َذِر الطَّالُِب َوالطَّالَِب�ُة ِمِن اتِّ
�َهَواِت َوُيَهيُِّئ�وَن َأْس�َباَبَها، َوَيِج�ُب َقْط�ُع الَعاَلَق�ِة َمَعُه�ْم َوَعَدُم  الُوُق�وَع فِ�ي الشَّ
وِء ُسمٌّ َناِقٌع ، َأْي: َهاَلٌك  ْغَراَءاتِِهْم َوَأَكاِذيبِِهْم َوُوُعوِدِهْم، َفَقِريُن السُّ االْستَِجاَبِة إِلِ

َقاتٌِل.
َة َوَمْن في ُقُلوبِِهْم َمَرٌض لِْلُوقوِع  ابَّ ابَّ َوالشَّ ُة َوَساِئَل ُيْغِري بَِها الشَّ ْيَطاِن ِعدَّ َولِلشَّ
َماِت َواألَْس�َباِب الُمْفِضَيِة إَِلى َما اَل ُتْحَمُد ُعْقَباُه، َفاَلُبدَّ ِمَن االْس�تَِعاَذِة  ف�ي الُمَقدِّ
ْكِر َواألَْوَراِد َوَتْرتِيِب َوَظاِئِف األَْوَقاِت، َواالْنِصَراِف  ِمنُْه َوَتْحِصيِن الَجَواِرِح بِالذِّ

يَِّئاِت. الَحاِزِم َعِن الُمثِيَراِت َوَأْسَباِب الَمَعاِصي َوالسَّ
َه َكِريٌم َرِحيٌم َيْغِفُر ُذُنوَب الُعَصاِة(  اَك َأْن َتُقوَل: إِنَّ اللّٰ : )َوإِيَّ َق�اَل اإِلَماُم الَغَزالِيُّ
، َف�إِنَّ ٰه�ِذِه َكِلَمُة َحقٍّ ُأِريَد بَِها َباطٌِل، َواَل َيُقوُلَها إاِلَّ َأْحَمُق َكَما َوَرَد في الَحِديِث: 
ِه األََمانِي«)1(رواه الترمذي وقال  »والعاجز َمْن َأْتَبَع َنْفَس�ُه َهَواَها ، َوَتَمنَّ�ى َعَلى اللّٰ

حديث حسن. 

)1(   »بداية اهلداية« ص205 باختصار وترصف.
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َمْوِقعُ الَقلِْب )ُسلَْطاِن الجََواِرِح( ِمَن الأَْخَلاِق
ِة األَْعَضاِء  يَّتِِه َبْيَن َكافَّ ى )ُسْلَطاِن الَجَواِرِح( َعَلى َقْلِب اإِلْنَساِن أِلََهمِّ ُيْطَلُق ُمَسمَّ
ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم: »إِنَّ فِي الَجَسِد  ، َوفِي ٰذلَِك َيُقوُل َصلَّى اللّٰ في الِجْس�ِم الَبَشِريِّ
ُه ، َأاَل َوِهَي  ُه، َوإَِذا َفَس�َدْت َفَسَد الَجَس�ُد ُكلُّ ُمْضَغًة إَِذا َصُلَحْت َصُلَح الَجَس�ُد ُكلُّ

الَقْلُب« رواه البخاري ومسلم .
ِه( ، َكَما َوَرَد في َحِديِث:  الِِحيَن )َمَح�طُّ َنَظِر اللّٰ َوالَقْل�ُب َكَما َوَصَفُه َبْعُض الصَّ
»إِنَّ اللّٰ�َه اَل َينُْظ�ُر إَِل�ى ُصَوِرُك�ْم َواَل إَِل�ى أجس�ادكم ، َوإِنََّم�ا َينُْظ�ُر إَِل�ى ُقُلوبُِكْم 

وَأْعَمالُِكم « رواه مسلم.
�ْدِق َواألََماَن�ِة َوَغْيِرَه�ا ِمَن الِقَي�ِم َواألَْخاَلِق  َوالَقْل�ُب َمَح�لُّ اإِلْخاَلِص َوالصِّ

َجاِء ِمنُْه َوالَخ�ْوِف ِمنُْه َقاَل َتَعاَلى )ٺ ٿ ٿ  ِه َتَعاَلى بِالرَّ َوَأْس�َباِب الُمَراَقَب�ِة لِلّٰ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(   ]ق:37[ .

اَلِل«: َباَن لِي َأنَّ  ُه َعنُْه في ِكَتابِِه »الُمنِْقُذ ِم�َن الضَّ َق�اَل اإِلَماُم الَغَزالِيُّ َرِض�َي اللّٰ
اإِلْنَساَن ُخِلَق ِمْن َبَدٍن َوَقْلٍب ، َوَأْعنِي بِالَقْلِب :

ِذي ُيَش�اِرَك 	  ِم الَّ ِه، ُدوَن اْلَلْحِم َوالدَّ ت�ي ِهَي َمَحلُّ َمْعِرَفُة اللّٰ َحِقيَق�َة ُروِحِه الَّ
فِيِه الَميَِّت َوالَبِهيَمَة، 

ٌة َوَس�اَلَمٌة َواَل َينُْجو: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(   	  َوَأنَّ الَب�َدَن َلُه ِصحَّ
�ُه َتَعاَلى:  ]الش�عراء:89[، َوَل�ُه َمَرٌض فِي�ِه َهاَلُكُه األََبِديُّ األُْخ�َرِويُّ َكَما َقاَل اللّٰ

)ڻ ڻ ڻ(   ]األحزاب:12[ . 
�ِه بُِمَتاَبَع�ِة الَه�َوى َداُؤُه 	  َوَأنَّ الَجْه�َل باللّٰ�ِه ُس�مٌّ ُمْهِل�ٌك، َوإِنَّ َمْعِصَي�َة اللّٰ

الُمْمِرُض، 
�ِه َتَعاَلى تِْرَياُق�ُه الُمْحِيي ، َوَطاَعَت�ُه بُِمَخاَلَفِة الَه�َوى َدَواُؤُه 	  َوَأنَّ َمْعِرَف�َة اللّٰ

تِِه إاِلَّ بَِأْدِوَيٍة،  ُه اَل َسبِيَل إَِلى ُمَعاَلَجتِِه بِإَِزاَلِة َمَرِضِه َوَكْسِب ِصحَّ افِي ، َوَأنَّ الشَّ
ُر في  َكَما اَل َس�بِيَل إَِل�ى ُمَعاَلَجِة الَبَدِن إاِلَّ بِٰذلَِك، َوَكَم�ا َأنَّ َأْدِوَيَة الَبَدِن ُتَؤثِّ
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يٍَّة فِيَها اَل ُيْدِرُكَها الُعَق�اَلُء بِبَِضاَعِة الَعْقِل ، َبْل َيِجُب  ِة بَِخاصِّ حَّ َكْس�ِب الصِّ
ِة  يَِّة النُُّبوَّ ِذيَن ُأْطِلُعوا بَِخاصِّ ِذيَن َأَخُذوَها َعِن األَْنبَِياِء الَّ فِيَه�ا َتْقِليُد األَطِبَّاِء الَّ
َعَل�ى َخَواصِّ األَْش�َياِء، َفَكٰذلَِك َباَن لِي بَِأنَّ َأْدِوَي�َة الِعَباَداِت اَل ُيْدَرُك َوْجُه 
ِذيَن َأْدَرُكوا  َتْأثِيِرَه�ا بِبَِضاَعِة َعْقِل الُعَق�اَلِء، َبْل َيِجُب فِيَها َتْقِليُد األَْنبَِي�اِء الَّ
ِة ، ال بِبَِضاَعِة الَعْق�ِل، َوَعَلى الُجْمَل�ِة  َفاألَْنبَِياُء  تِْل�َك الَخ�َواصِّ بِنُوِر النُُّب�وَّ

َأطِبَّاُء َأْمَراِض الُقُلوِب)1(.
ِر في َعَجاِئِب الَقْلِب  َوُيِشيُر اإِلَماُم الَغَزالِيُّ في ٰهِذِه الِعَباَراِت إَِلى َضُروَرِة التََّفكُّ
ِكِه ، َوِسرُّ َأْخاَلِقِه َبْيَن الَخالِِق  َها ُمْرَتبَِطٌة اْرتَِباطًا َوثِيقًا بَِخالِِقِه َوُمَحرِّ َوَوَظاِئِفِه ، َوَأنَّ
لِْلَقْلِب َوالَقْلِب ، وَأْس�َباب الِعَباَدِة َوالطَّاَعِة ِمِن اْلتَِزاٍم َداِئٍم بِالَمْأُموَراِت َواْجتِنَاِب 
ْب�ِر َعَلى الِقَياِم  َداِئ�ٍم لِْلَمَعاِص�ي ، َم�َع التَّْعظِيِم لِْلَحقِّ ُس�ْبَحاَنُه َوَتَعاَل�ى، َوَمَع الصَّ

ُه فِيَها. تِي َوَضَعُه اللّٰ بُِحُقوِق الَخْلِق ، ُكلٌّ ِمنُْهْم في َمْرَتَبتِِه الَّ
ُس�ِل ، َفِفيِه الَعافَِيُة ِم�ْن َأْمَراِض الُقُلوِب  َواَل َيَتَأتَّ�ى ٰذلِ�َك  إاِلَّ بِِعْل�ِم األَْنبَِياِء َوالرُّ

ْنَيا. ْيَطاِن َوالدُّ ُنوِب َوِعَلِل النَّْفِس َوالَهَوى ، َوِمْن َأَثِر الشَّ َوَراِن الذُّ
َبُه َوَطالَِباتِِه ِمْن َثاَلِث َخَباِئ�َث ِمْن َخَباِئِث الَقْلِب ،  ُر اإِلَماُم الَغَزالِ�يُّ ُطالَّ َوُيَح�ذِّ
ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لََّم:  َياُء َوالُعْجُب ، َقاَل َرُس�وُل اللّٰ�ِه َصلَّى اللّٰ َوِه�َي: الَحَس�ُد َوالرِّ
»َث�اَلٌث ُمْهِلَكاٌت، ُش�حٌّ ُمَطاٌع ، َوَه�ًوى ُمتََّبٌع  ، َوإِْعَجاُب الَمْرِء بِنَْفِس�ِه« رواه ابن 

بشران في أماليه ، وفي ضعف ، وأصل معناه في الصحيح.
اِر  ُدوَن ِشَعارًا اْس�َتْخَلُصوُه ِمْن َعاَلِم الُكْفِر َوالُكفَّ َوالُمْس�ِلُموَن الُمَعاِصُروَن ُيَردِّ
ِليِم ، َوٰهَذا ِش�َعاٌر َباطٌِل في اإِلْساَلِم َوَغْيُر  �ِليُم في الِجْس�ِم السَّ ، َوُهَو : الَعْقُل السَّ
َما إَِلى الَقْلِب َوالَعَمِل ، َوفِي  َصِحيٍح، أِلَنَّ ِديَن اإِلْساَلِم اَل َينُْظُر إَِلى الِجْسِم ، َوإِنَّ
ِليُم  َعاِر الَخاطِِئ إَِلى ِشَعاِر اإِلْساَلِم : الَعْقُل السَّ ْأِن َيِجُب َتْصِحيُح ٰهَذا الشِّ ٰهَذا الشَّ
َم َقْوَلُه: »إِنَّ  ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لَّ �ِليِم ، َوَقْد َرَوى ُمْس�ِلٌم َعنُْه َصلَّى اللّٰ في الَقْلِب السَّ

 ، النفائس  دار   ، احلمراين  أسعد  وعناية  تقديم   ، الغزايل  حامد  أليب  الضالل  من  املنقذ     )1(
الطبعة األوىل.
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اللّٰ�َه اَل َينُْظ�ُر إَِل�ى ُصَوِرُكْم َوَأْجَس�اِمُكْم َوٰلِكْن َينُْظ�ُر إَِلى ُقُلوبُِك�ْم وأعمالكم « ، 
َوفِي ِرَواَيٍة: »َوٰلِكْن َينُْظُر إَِلى قلوبكم  َونياتكم« وقال صلى الله عليه وآله وس�لم 
)التقوى هاهنا ويش�ير الى صدره  الشريف ثالث مرات( رواه مسلم وقال صلى 
ُه،  الله عليه وآله وس�لم )َأاَل َوإِنَّ فِي اْلَجَس�ِد ُمْضَغًة إَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُّ

ُه، َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب( رواه البخاري ومسلم َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُّ
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ْخِصيَّةِ َّاِفِع ِمن ِبَناِء الشَّ َمْوِقعُ العِْلِم الن
اَل َتْكَتِمُل َش�ْخِصيَُّة الَفْرِد الُمْسِلِم َوالُمْس�ِلَمِة إاِلَّ بِالِعْلِم .. َوالِعْلُم َما َبْيَن الَحدِّ 
األَْدَن�ى في الطََّلِب َوالَحدِّ األَْكَمِل َوالَحدِّ األَْش�َمِل. َفالَحدُّ األَْدَن�ى َمْعِرَفُة الِعْلِم 
الَفَرِض�يِّ الَواِجِب في َش�ْأِن َعاَلَقِة اإِلْنَس�اِن بِِعْل�ِم األَْمِر َوالنَّْه�ِي َوإَِقاَمِة الُحُقوِق 
اِت َوالَج�َواِرِح في  �ِه َتَعاَلى َمْعِرَف�ًة َوِعَب�اَدًة، َونَِهاَيًة بَِح�قِّ الذَّ ، َب�ْدءًا ِم�ْن َحقِّ اللّٰ
اإِلْنَس�اِن، َوَم�ا َبْينَُهَم�ا ِمْن َحقِّ اإِلْس�اَلِم َواإِليَماِن َواإِلْحَس�اِن َوالِعْل�ِم بَِعاَلَماِت 
ْوِجيَِّة  �اَعِة َقَواِعدًا َوَتْطبِيَقاٍت، َوَحقِّ الَوالَِدْيِن َواألَْرَح�اِم َوالِجيَراِن ، َوَحقِّ الزَّ السَّ
َرُجاًل َواْمَرَأًة، َوَحقِّ الطِّْفِل ، َوَحقِّ الُمْس�ِلِم َعَلى الُمْس�ِلِم، ، َوَحقِّ اإِلْنَس�اِن َعَلى 

اإِلْنَساِن ، َوُحُقوِق الَحَيَواِن، َوَيتِمُّ ٰهَذا بِِدَراَسِة ُعُلوِم َمْرَتَبِة اإِلْساَلِم. 
�ا الَح�دُّ األَْكَمُل َفُهَو َمْعِرَفُة َما َس�َبَق ِذْك�ُرُه ِمْن ُحُقوٍق َوَواِجَب�اٍت َمَع َكَماِل  َوَأمَّ
التَّْحِقي�ِق َوالتَّْدِقيِق إَِل�ى َحدِّ اإِليَثاِر َوَكَم�اِل الَعْفِو َوالِحْلِم َوالتََّج�اُوِز َعِن الظَّالِِم 
ِه ِمَن الثََّواِب في اآلِخَرِة َتْحِقيقًا  َوَع�َدِم الُمَطاَلَبِة بِالُحُقوِق، َوالنََّظِر إَِلى َما ِعنْ�َد اللّٰ

لَِقْولِِه َتَعاَلى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(   ]الش�ورى:40[ ، َوَقْولِِه : )گ گ 
َلت:34[. ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(   ]ُفصِّ

َوَيْدُخ�ُل ف�ي الَحدِّ األَْكَمِل َمْعِرَفُة َما َيِجُب َمْعِرَفُتُه  ِمْن ُش�ُؤوِن الثََّقاَفِة  َوالُعُلوِم 
َب�اِت َأْحَوالَِها ، اْحتَِرازًا  تِي َتْرَتبُِط بِالَمْرَحَل�ِة َوَمَطالِبَِها َوَتَقلُّ �ِة َوالتَّْطبِيِقيَّ�ِة الَّ النََّظِريَّ
ِة  َياِس�يَِّة َوالثََّقافِيَِّة َواالْجتَِماِعيَّ�ِة َوالَعَقِديَّ ِم�َن الُوُقوِع ف�ي الَمَهالِِك َواألََحابِيِل السِّ
ًة لَِطالِ�ِب الِعْلِم الُمْحَتكِّ بِاألَْعَماِل  َبِقيَِّة َوَغْيِرَها، َوَخاصَّ اِئِفيَِّة َوالطَّ �ِة َوالطَّ َوالِفَئِويَّ

َعِة. الَخَدَماتِيَِّة الُمَتنَوِّ
�الِِف ِذْكُرَها ، َمَع ُعُل�وِم اإِليَماِن  َوَيتِ�مُّ ٰه�َذا األَْمُر بَِتْحِقي�ِق ُعُلوِم اإِلْس�اَلِم السَّ
اَعِة َوَأَماَراتَِها َقَواِعدًا َوَتْطبِيَقاٍت. لِيِّ بَِعاَلَماِت السَّ َوالَعَقاِئِد َوَنَقاِئِضَها ، َوالِعْلِم األَوَّ
�ا الَحدُّ األَْش�َمُل ِمْن َطَل�ِب الِعْلِم َفُهَو الَمْعنِ�يُّ في األََثِر: اْطُل�ِب الِعْلَم ِمَن  َوَأمَّ
الَمْه�ِد إَِلى اْلَلْح�ِد، َوَصاِحُب ٰهَذا الِعْلِم َيَظلُّ في َتْحِقيِق َمْرَتَب�ِة الُمِريِد َحتَّى َيْبُلَغ 
ى  إَِلى اْمتاَِلِك ِس�رِّ اإِلَراَدِة ، َوِهَي الَمْرَتَبُة الَقْعَساُء الَعالَِيُة في ِديِن اإِلْساَلِم ، َوُتَسمَّ
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ِه  يِقيَِّة الُكْبَرى، َوَقْد َناَلَها في اإِلْس�اَلِم الَعِديُد ِمْن َأْصَحاِب َرُس�وِل اللّٰ دِّ َمْرَتَبَة الصِّ
َم ، َكَم�ا َناَلَها الَعِديُد ِمْن آِل الَبْي�ِت النََّبِويِّ َوَمْن َتَحلَّى  ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لَّ َصلَّ�ى اللّٰ
بَِأَدبِِهْم َوُسُلوِكِهْم َوَمَحبَّتِِهْم َعَلى َأَماَنٍة َوُحْسِن ِدَياَنٍة ِمْن ِكاَل الِجنَْسْيِن، َوَيُحوُزَها 
ابِِع، َوِهَي  ْك�ِن الرَّ الَم�ْرُء َرُج�اًل َواْمَرَأًة بَِتْحِقيِق َوَتْدِقيِق َأْس�َراِر الُعُلوِم الثَّاَلَثِة َوالرُّ
ُعُلوُم اإِلْس�اَلِم َوَتْطبِيَقاتِ�ِه، َواإِليَماِن َوَتْطبِيَقاتِ�ِه، َواإِلْحَس�اِن َوَتْطبِيَقاتِِه، َوالِعْلُم 

اَعِة َقَواِعدًا َوَتْطبِيَقاٍت َوِعْرَفانًا. بَِعاَلَماِت السَّ
يِقيَِّة الُكْبَرى  دِّ َوَيْخَت�صُّ َأْهُل ٰهِذِه الَمْرَتَبِة بِِعْلِم الِعْرَفاِن ، َكَثَمَرٍة ِمْن َثَمَراِت الصِّ

ِه َتَعاَلى: )ڱ ں ں ڻ  تِ�ي اَل َينَاُلَها إاِلَّ َأْهُلَها ، الُمنَْطبُِق َعَلْيِهْم َقْوُل اللّٰ الَّ
َل�ت:35[، َوالِعْرَف�اُن ِعنْ�َد َأْه�ِل ٰهَذا  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(   ]ُفصِّ
َياَنِة  ْب�ِط َبْيَن الدِّ �ْرِعيَِّة َوالَوْضِعيَِّة َعَلى َقَواِعِد الرَّ الِعْل�ِم : َتْحِقيُق ُعُل�وِم الَحَياِة الشَّ

َوالَحَياِة، َوِهَي َأْرَبَعُة ُعُلوٍم:
َوابِِق َوالخواتِيِم.. 1 ِعْلُم األََزِل َوالسَّ
ِعْلُم األََجِل َواألََمِل.. 2
ِعْلُم األََمِد.. 3
ِعْلُم األََبِد.. 4

�اَعِة َوفِْقِه  َوبَِرْغِم َأنَّ َمَباِدَئ ٰهِذِه الُعُلوِم َمْذُكوَرٌة في َأْقَس�اِم الُعُلوِم بَِعاَلَماِت السَّ
اَلِت ؛ إاِلَّ َأنَّ َمْرَتَبَتَها الُعْلَيا اَل َتتِمُّ إاِلَّ بِالتَّْدِقيِق َوالتَّْحِقيِق في َأْس�َراِر الُعُلوِم  التََّح�وُّ
يِقيَِّة  دِّ ِه الَواِرُثوَن لِِس�رِّ الصِّ َوَحِقيَقتَِه�ا، َوَلْيَس َمْظَهَرَه�ا َوُصوَرَتَها. َفالَعاِرُفوَن بِاللّٰ
ِذي ُهَو: )ِعْلُم الِعْرَفاِن(  الُكْبَرى في ُبُحوِر َأْس�َراِر الَهْيَبِة اإِلٰلِهيَِّة بِالِعْلِم األَْشَمِل الَّ
اِت َوِحَجاُب الَمْوُجوَداِت ، َتْحِقيقًا لَِقْوِل  ُهْم َكَذلَِك ُمنُْذ ُكِش�َف َلُهْم ِحَجاُب الذَّ
ُب إَِليَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه ،  : »َواَل َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ ِه َتَعاَلى في َحِديثِِه الُقُدِس�يِّ اللّٰ
َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َس�ْمَعُه الَِّذي َيْس�َمُع بِِه ، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِِه ، َوَيَدُه الَّتِي َيْبطُِش 
ُه«  بَِه�ا ، َوِرْجَل�ُه الَّتِي َيْمِش�ي بَِها ، َوَلئِْن َس�َأَلنِي أَلُْعطَِينَّْه ، َوَلئِِن اْس�َتَعاَذنِي أَلُِعيَذنَّ

رواه البخاري. 
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َأثَُر المَْعِصَيةِ َعلَى َطلَِب العِْلِم
اَل ُيْمِك�ُن اْجتِنَ�اُء الثََّم�َراِت األَْدَن�ى َوَم�ا َفْوَقَها ف�ي ُعُل�وِم اإِلْس�اَلِم َواإِليَماِن 
الُمَتَغيِّ�َراِت َم�َع الُوُق�وِع ف�ي الَمَعاِص�ي َوالُفُس�وِق  َوَفَواِئ�ِد ِعْل�ِم  َواإِلْحَس�اِن 

ْرِع الَحنِيِف. َوالُجنُوَحاِت الُمَخالَِفِة لِلشَّ
َياَنِة َواألََماَنِة ، َوَتْبَق�ى َلُه ُصوَرُتَها ،  َوَينَْقطِ�ُع ِعْل�ُم الطَّالِِب الَعاِصي َعْن ِس�رِّ الدِّ

�َه َتَعاَلى ، َق�اَل َتَعاَلى: )ڑ ڑ ک ک ک  َحتَّ�ى َيُتوَب َوُينِيَب َوَيْس�َتْغِفَر اللّٰ
ک گ گ گ(   ]الش�ورى:25[   ، َوَق�اَل َتَعاَل�ى: )ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ڍ(   ]الفرقان:70[.
َوالَمَعاِصي َوأَْسبَاُب الُفُسوِق َكِثيَرٌة  ، َوَتنَْقِسُم إَِلى أربعة أقسام : 

)1( أكب�ر الَكبَاِئُر َوالُموِبَقاُت : قال رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم  

)أكبر الكبائر: اإلشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور(  رواه 
البخاري 

وق�ال صل�ى الله عليه وآله وس�لم : )أال ُأَنبُِّئكم بأكبر الكبائر؟ ثالًثا: اإلش�راك 
بالل�ه، وعق�وق الوالدين، وش�هادة ال�زور - أو قول الزور(، وكان رس�ول الله - 
رها؛ حتى قلنا: ليَته َسَكَت(  صلَّى الله عليه وسلَّم - ُمتَِّكًئا، فجَلس، فما زال ُيكرِّ

رواه مسلم 

 وقال صلى الله عليه وآله وس�لم )اجتنبوا الس�بع الموبقات( قالوا: يا رس�ول 
الل�ه، وم�ا هن؟ ق�ال: )الش�رك بالله، والس�حر، وقتل النف�س التي ح�رم الله إال 
بالح�ق، وأكل الربا، وأكل م�ال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 

المؤمنات الغافالت( متفق عليه.
)2( بقي�ة الكبائر : وهي ما توعد الله فاعلها في كتابه الكريم او على لس�ان 

نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم باللعن او الطرد من رحمة الله او العذاب 
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األليم او الشديد....
)3( الصغائ�ر واللمم : وهي المعاصي التي نهان�ا الله عنها في كتابه او على 

لس�ان نبيه س�يدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يتوعد الله مرتكبها 
ْث�ِم َواْلَفَواِحَش إاِلَّ اللََّمَم  ِذيَن َيْجَتنُِبوَن َكَباِئَر اأْلِ بش�يء من الع�ذاب قال تعالى )الَّ

إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة( ]لنجم:32[. 
4( الخواط�ر )َوِه�َي َوَس�اِوُس الَقْلِب( وهي معفو عنها عند ع�وام الناس  قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )ان الله تجاوز ألمتي عما حدثت به انفسها 
م�ا ل�م ت�عمل به اوتتكل�م به ( وفي رواي�ة )ان الله تج�اوز عن امتي ما وسوس�ت 
ب�ه صدوره�ا ما ل�م تعمل ب�ه او تتكلم ب�ه (  رواه الجماعة ، لكنها عن�د أهل الله 
تع�د معصي�ة ينبغي التوبة منها فال يخطر في قلوبهم اال م�ا كان موافقا لمراد الله 
ِه َيْبُلُغوَن إَِلى َمْرَتَبِة  تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم َوالَعاِرُفوَن بِاللّٰ

الِعْرَفاِن َبْعَد إَِزاَلِة آَثاِر اْلَلَمِم ِمَن الُقُلوِب ، اِْس�تَِجاَبًة لَِقْولِِه َتَعاَلى: )ڄ ڄ 
ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ِه َوَعَدُم  ُج�وُع إَِلى اللّٰ َعِة الرُّ ]األنعام:120[، َوَش�ْرُط َزَواِل َأَث�ِر الَمْعِصَيِة بَِمَراتِبَِها الُمَتنَوِّ

ًة ُأْخَرى، َوالنََّدُم َعَلى الِفْعِل ، َواالْستِْغَفاُر ِمنُْه ، َقاَل َتَعاَلى:  ْنِب  َمرَّ الُوُقوِع في الذَّ
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىبٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
َه  َم�ر:53-59[ ، َنْس�َأُل اللّٰ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(   ]الزُّ

اَلَمَة آِميَن. الِحْفَظ َوالسَّ
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َأثَُر الطَّاَعةِ في َطلَِب العِْلِم
َكَما َأنَّ لِْلَمْعِصَيِة َوالُفُس�وِق َأَثرًا َعَلى َساَلَمِة َطالِِب الِعْلِم َوِدَياَنتِِه َوَأَماَنتِِه َرُجاًل 
ِه َوَرُس�ولِِه  َواْمَرَأًة، َفَكٰذلَِك الَحاُل في َطالِِب الِعْلِم َوَطالَِبتِِه ِعنَْد االْلتَِزاِم بَِطاَعِة اللّٰ
اِئُع  ُج َطالُِب الِعْلِم الطَّ ، إِْذ َيْظَه�ُر َعَلْيِهَما األََثُر النُّوَرانِيُّ في الِعْلِم َوالَعَمِل ، َوَيَتَدرَّ

انِيِّ بِِكاَل األَْمَرْيِن: بَّ الُمْخبُِت الُمنِيُب في الَفْتِح الرَّ
َراَس�ِة َو  اِئُع َوالَعاِص�ي ِمْن ِخاَلِل الدِّ 1-الِعْل�ُم الُمْكَتَس�ُب ، َوَيْش�َتِرُك فِي�ِه الطَّ

االْكتَِساِب لَِظَواِهِر الَمْعِرَفِة َوَقَواِعِدَها.
ِذي َيَتَرقَّى فِيِه الُمِريُد َوَطالُِب الِعْلِم  2-الِعْل�ُم اْلَلُدنِّيُّ الَمْوُهوُب: َوُهَو الِعْل�ُم الَّ
ْرِعيِّ بَِأْرَكانِِه األَْرَبَعِة ، َمْرَحَلًة َبْعَد ُأَخَرى ، َحتَّى َينَاَل  بَِواِس�َطِة َتْطبِيَقاِت الِعْلِم الشَّ

انِ�يَّ اْلَلُدنِّيَّ الُمَش�اَر إَِلْيِه بَِقْولِ�ِه َتَعاَلى:  )ېئ ىئ ىئ ىئ  بَّ الَفْت�َح الرَّ
ژ(    ڈ  ڈ  )ڎ  وتعال�ى:  س�بحانه  وق�ال  ]البق���رة:282[،  یی(   

]الكهف:65[.
َما بِالطَّاَعِة َوالِعَباَدِة  َوأِلَنَّ ٰهَذا الِعْلَم اَل َيَتَأتَّى بُِمَماَرَسِة الَمْعِصَيِة َوالُفُسوِق ، َوإِنَّ

: افِِعيُّ ِه َوآاَلِئِه ؛ َقاَل اإِلَماُم الشَّ ِر في َخْلِق اللّٰ ِر َوالتََّفكُّ َوُحْسِن التََّدبُّ
المعاص�ي ش�كوت ال�ى وكي�ع س�وء حفظ�ي     ت�رك  إل�ى  فأرش�دني   

ن�ور         العل�م   ب�أن   لعاص�يوأخبرن�ي    يه�دى  ال  الل�ه   ون�ور 

�َه َتَعاَلى  َق�اَل اإِلَم�اُم الَغَزآلِ�يُّ في »بَِداَي�ِة الِهَداَي�ِة«: َواْعَل�ْم َأنََّك إِنََّم�ا َتْعِصي اللّٰ
ِه  ِه َعَلْي�َك ، َوَأَماَنٌة َلَدْيَك ، َفاْس�تَِعاَنُتَك بِنِْعَمِة اللّٰ بَِجَواِرِح�َك ، َوِه�َي نِْعَمٌة ِمَن اللّٰ
ْغَياِن ،  ُه فِيَك َغاَيُة الطُّ َعَل�ى َمْعِصَيتِِه َغاَيُة الُكْف�َراِن ، َوِخَياَنُتَك في َأَماَنٍة َأْوَدَعَها اللّٰ

َفإِنَّ َأْعَضاَءَك َرَعاَياَك ، َفاْنُظْر َكْيَف َتْرَعاَها ، 
ُكْم َمْس�ُؤوٌل َعْن  ُك�ْم َراٍع َوُكلُّ ق�ال رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم »ُكلُّ

َرِعيَّتِِه« متفق عليه .
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َّةِ في ُجنُوِح الطُّلَّاِب َأثَُر المَْدَرَسة الَعْصِري
�ْرِعيِّ َوُفْقَداِن التَّْربَِيِة اإِلْس�اَلِميَِّة  ْت إَِلى ُفْقَداِن الِعْلِم الشَّ تِ�ي َأدَّ ِمَن األَْس�َباِب الَّ
ُظُهوُر الَمَداِرِس الَحِديَثِة في باَِلِد الُمْسِلِميَن ِخاَلَل َمْرَحَلِة االْستِْعَماِر َوَما َبْعَدَها. 
ِخَذ َوِس�يَلًة َوَبِدياًل َعْن ِعْلِم  َمَع َأنَّ الِعْلَم الَحِديَث َلْيَس َمْذُمومًا في َذاتِِه ؛ َوٰلِكنَُّه اتُّ
ْرِعيَِّة  نَِّة، َواْنَقَلَب ِميَزاُن الَمنَْهِجيَِّة الشَّ ِة الُقْرآِن َوالسُّ الِقَيِم َواألََدِب اإِلْساَلِميِّ في ُأمَّ
َع�ْن َضابِطَِها اإِلْس�اَلِميِّ إَِلى الَمنَْهِجيَّ�ِة الَعْقاَلنِيَّ�ِة الَوْضِعيَِّة َوَضابِطَِه�ا الِعْلَمانِيِّ 

. االْستِْساَلِميِّ
�ْرِعيَِّة لِْلُعُل�وِم األَْرَبَع�ِة َقَواِعدًا  َوِمْث�ُل ٰه�َذا األَْم�ِر ُيْع�َرُف بِإَِع�اَدِة ِدَراَس�تِنَا الشَّ

اَعِة. َوَتْطبِيَقاٍت: إِْساَلٍم َوإِيَماٍن َوإِْحَساٍن َوِعْلٍم بَِعاَلَماِت السَّ
َوَمْن َلْم َيْدُرِس الُعُلوَم األَْرَبَعَة َيَظلُّ في ِعْلِمِه َقاِصَر اإِلْدَراِك ِمْن ِجَهٍة ، َأْو َواِقعًا 

في اإِلْفَراِط َوالتَّْفِريِط ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى.
ُق بَِما  ِة َيَتَحقَّ �ْلبِيِّ في الَمْدَرَس�ِة الَعْصِريَّ َوالِعاَلُج األَْمَثُل لُِمْش�ِكَلِة ٰهَذا األََثِر السَّ

َيِلي:
�ْرِعيَِّة اإِلْساَلِميَِّة . 1 ْبِط َبْيَن الِعْلِم النََّظِريِّ الَحِديِث، َوَبْيَن الُعُلوِم الشَّ إَِعاَدُة الرَّ

َراَس�اِت الَجاِمِعيَِّة  ِم َوالثََّقاَفِة َوالدِّ َس�اِت التََّعلُّ ْمِج في ُمَؤسَّ ، ِم�ْن ِخ�اَلِل الدَّ
الُعْلَيا َبْينَها َعَلى َمنَْهِجيٍَّة ِعْلِميٍَّة َواِعَيٍة.

�َهاَدُة . 2 ا الشَّ إْهتَِماُم الطَّالِِب َوالطَّالَِبِة بِالِعْلِم َوَثَمَراتِِه َوالنََّظِر إَِلْيَها َكَغاَيٍة ، َوَأمَّ
�َهاَدِة  اِغبِيَن َعلى ُحُصْوِل الشِّ ًة  لِلرَّ ُد َوِس�يَلٍة ، َوَخاصَّ َوالُمْس�َتَوى َفُهَو ُمَجرَّ

َوَلْو بِالَتْزِوْير أو الغش وما أكثرهم في هذا الزمن .
�ْرِعيُّ َبْيَن الَفَتى َوالَفَتاِة في ُصُف�وِف التَّْعِليِم، َفااِلْختاَِلُط َضَرٌر . 3 الَفْصُل الشَّ

ْش�َغاِل الُعُق�وِل َوالُقُلوِب َعِن  �ْيَطاِن إِلِ َمْح�ٌض ، َوَوِس�يَلٌة ِمْن َوَس�اِئِل الشَّ
االْس�تَِفاَدِة َوااِلْس�تَِقاَمِة، َواَل ِقيَم�َة في اإِلْس�اَلِم لِنََواِعيِق األَْف�َكاِر الَغاِزَيِة 
ْفَساِدَها  ِم َوالُمَس�اَواِة َوُحُقوِق الَمْرَأِة َوِسيَلًة إِلِ ِة َوالتََّقدُّ يَّ َوالُمتَِّخَذِة ِمَن الُحرِّ
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ِة، َوفِي اإِلْساَلِم َوِقَيِمِه َوآَدابِِه  �ْرِعيَِّة ااِلْعتَِباِريَّ َوإِْسَقاِط َش�َرفَِها َوِقيَمتَِها الشَّ
ُجَل الُمْس�ِلَم َعن ِحَيِل الُمْفِسِديَن  َوَتْوِجيَهاتِِه َما ُيْغنِي الَمْرَأَة الُمْس�ِلَمَة َوالرَّ

َوَأَحابِيِل الُمْسَتْعِمِريَن َوالُمْسَتْهتِِريَن.
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تَْرتِيُب َوَظائِِف الأَْوقَاِت َأَساُس الالِْتَزاِم
ِة الَمَراتِِب - إاِلَّ  اَل َيْصُل�ُح َحاُل الُمِريِد- َواَل َحاُل َطالِِب َوَطالَِب�ِة الِعْلِم في َكافَّ
بَِتْرتِيِب َوَظاِئِف األَْوَقاِت، َوَوْضِع الَوْقِت فِيَما ُينَاِس�ُبُه ِمَن الِعَباَدِة َوُحْسِن الَعاَدِة، 

َوَقْد قال علماء التسليك : َينَْبِغي لِْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن َلُه َأْرَبُع َساَعاٍت ِمَن النََّهاِر:
ُه. . 1 َساَعٌة ُينَاِجي فِيَها َربَّ
َساَعٌة ُيَحاِسُب فِيَها َنْفَسُه. . 2
ِه َوَينَْصُحوَنُه. . 3 ُروَنُه بَِأْمِر اللّٰ ِذيَن ُيَبصِّ َساَعٌة َيْأتِي فِيَها الُعَلَماَء الَّ
اتَِها فِيَما َيِحلُّ َلُه )1(.. 4 َساَعٌة ُيَخلِّي فِيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَلذَّ

َم اإِلَماُم الَغَزالِيُّ َوَظاِئَف األَْوَقاِت في ِكَتابِِه »بَِداَيُة الِهَداَيِة« إَِلى َأْقَساٍم: َوَقْد َقسَّ
َوظِيَفُة آَداِب االْستِيَقاِظ ِمَن النَّْوِم.. 1
آَداُب ُدُخوِل الَخاَلِء.. 2
آَداُب الُوُضوِء.. 3
آَداُب الُغْسِل ِمَن الَجنَاَبِة.. 4
ِم.. 5 آَداُب التََّيمُّ
آَداُب الُخُروِج إَِلى الَمْسِجِد.. 6
ْمِس.. 7 آَداُب ُدُخوِل الَمْسِجِد  إَِلى ُطُلوِع الشَّ
َواِل.. 8 ْمِس إَِلى الزَّ آَداُب َما َبْعَد ُطُلوِع الشَّ
َلَواِت.. 9 آَداُب االْستِْعَداِد لَِساِئِر الصَّ

 آَداُب النَّْوِم.. 10
اَلِة.. 11  آَداُب الصَّ

)1(    آداب املريدين 56.
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 آَداُب اإِلَقاَمِة َوالُقْدَوِة.. 12
 آَداُب الُجُمَعِة)1(.. 13
َياِم)2(.. 14  آَداُب الصِّ

َولُِكلِّ َأَدٍب ِمْن ٰهِذِه اآلَداِب َتْفِصيٌل َوُش�ُروٌط َوَضَوابُِط َأْس�َهَب اإِلَماُم الَغَزآلِيُّ 
ضًا َوُمَحبِّبًا: َفإَِذا َأْعَمْرَت بِالتَّْق�َوى َباطَِن َقْلبَِك َفِعنَْد  ف�ي ِذْكِرَها، َوَقاَل َعنَْه�ا ُمَحرِّ
ُر ِمْن  ٰذلِ�َك َتْرَتِفُع الُحُج�ُب َبْينََك َوَبْيَن َربَِّك، َوَتنَْكِش�ُف َل�َك الَمَع�اِرُف، َوَتَتَفجَّ
َقْلبِ�َك َينَابِيُع الِحْكَمِة، َوَتتَِّضُح َلَك َأْس�َراُر الُمْلِك َوالَمَلُك�وِت، َوإِْن ُكنَْت َتْطُلُب 

الَمْعِرَفَة ِمَن الِقيِل َوالَقاِل َوالِمَراِء َوالِجَداِل َفَما َأْعَظَم ِحْرَماَنَك َوُخْسَراَنَك)3(.

فضائل  يف  السبعة  »كهف  سميناها  تعليمية  منظومة  األربطة  وطالبات  لطالب  نظمنا     )1(
اجلمعة«.

)2(   نظمنا للطالب والطالبات منظومة أسميناها »املوائد الربانية يف الوظائف الرمضانية«.
)3(  »بداية اهلداية« ص 229 -330.
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الحَدُّ الَأْدنَى ِمْن تَْرتِيِب َوَظائِِف الأَْوقَاِت
تِي َيِجُب الُمَحاَفَظُة  لَِوَظاِئ�ِف األَْوَقاِت ُجْمَلٌة ِمَن الِعَباَداِت َوَأْعَماِل الطَّاَعاِت الَّ

َها األَْدَنى اْلتَِزاُم الَوَظاِئِف التَّالَِيِة: َعَلْيَها، َوِهَي في َحدِّ
َلَواِت في الَجَماَعِة.. 1 الُمَحاَفَظُة َعَلى الصَّ
َواتِِب َواألَْذَكاِر.. 2 الُمَحاَفَظُة َعَلى الرَّ
ُه َعَلْي�ِه َوآلِِه . 3 اَلِة َعَلى َرُس�وِل اللّٰ�ِه َصلَّى اللّٰ ْك�ِر َوالصَّ ُحُض�وُر َمَجالِ�ِس الذِّ

َوَسلََّم.
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِقَياِم آِخَر اْلَلْيِل.. 4
الُمَحاَفَظُة َعَلى َصاَلِة الِوْتِر.. 5
َحى.. 6 الُمَحاَفَظُة َعَلى َصاَلة الضُّ
الُمَحاَفَظُة َعَلى َصاَلِة االْستَِخاَرِة.. 7
الُمَحاَفَظُة َعَلى َصاَلِة اإِلْشَراِق.. 8
الُمَحاَفَظُة َعَلى َصاَلِة الَحاَجِة.. 9

الُمَحاَفَظُة َعَلى ِقَراَءِة الِوْرِد اْلَلطِيِف َصَباحًا َوَمَساًء.. 10
ِقَراَءُة ُسوَرِة الَواِقَعِة َوِحْزِب الَبْحِر َبْعَد َصاَلِة الَعْصِر.. 11
إِْحَياُء َما َبْيَن الَمْغِرِب َوالِعَشاِء.. 12
اِد َقْبَل النَّْوِم.. 13 ِقَراَءُة َراتِِب اإِلَماِم الَحدَّ
ِقَراَءُة ُسوَرِة َتَباَرَك ُكلَّ َلْيَلٍة.. 14
ِقَراَءُة ُسوَرِة الَكْهِف َيْوَم الُجُمَعِة َأْو َلْيَلَتَها. . 15
َم َلْيَلَة الُجُمَعِة َوَلْيَلَتَها.. 16 ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ ُسوِل َصلَّى اللّٰ اَلِة َعَلى الرَّ َكْثَرُة الصَّ
اَلِة، . 17 �َواِك، َوَنَظاَفِة الثَّ�ْوِب ِعنَْد الصَّ ِة َكالسِّ �َعاِئِر التََّعبُِّديَّ الُمَحاَفَظُة َعَلى الشَّ

اَلِة، َوَكْث�َرُة ااِلْعتِ�َكاِف، َوَعَدُم اْلَلَغِط في الَمَس�اِجِد،  َوالُمَب�اَدَرُة إَِل�ى الصَّ
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كِّ َوَغْيِر ٰذلَِك. َيِب َوالشَّ َواْجتِنَاُب َمَواِقِع الرِّ
االْس�تَِفاَدُة ِمَن األَْوَق�اِت بِالُمَطاَلَع�ِة َوالُمَراَجَعِة َوالَبْحِث الِعْلِم�يِّ َوِقَراَءِة . 18

ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لََّم،  ِم َمَعانِي ُس�نَِّة الُمْصَطَفى َصلَّى اللّٰ ِر َوَتَفهُّ الُق�ْرآِن بِالتََّدبُّ
يَرِة َواْلُلَغِة َوالتَّاِريِخ  َوُمَراَجَعُة ُكُتِب الِعْلِم النَّافِِع َكالتَّْفِس�يِر َوالَحِديِث َوالسِّ
�ْرِعيَِّة، َوَأْخ�ِذ َنِصيٍب ِمَن الثََّقاَف�ِة َوالِعْلِم الَحِديِث  َوَغْيِرَه�ا ِمَن الُعُلوِم الشَّ

فِيَما َينَْفُعُه َوَينَْفُع َمْرَحَلَتُه َوَزَماَنُه.
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آَداُب المَُتَعلِِّم َمَع ُمَعلِِّمهِ
اَلِم.. 1 َأْن َيْبَدَأُه بِالتَِّحيَِّة َوالسَّ
َأْن ُيَقلَِّل الَكاَلَم َبْيَن َيَدْيِه إاِلَّ لَِضُروَرٍة.. 2
َم إاِلَّ َجَوابًا َعَلى ُأْسَتاِذِه إَِذا َسَأَلُه.. 3 َأالَّ َيَتَكلَّ
َأالَّ َيْسَأَل َحتَّى َيْسَتْأِذَن بَِأَدٍب.. 4
َأالَّ ُيَعاِرَضُه َواَل ُيِشيَر بِِخاَلِف َرْأِيِه َوَلْو َكاَن َصاِدقًا.. 5
َأالَّ ُينَاِجي َجِليَسُه في َمْجِلِس ُأْسَتاِذِه.. 6
َماِل.. 7 َت إَِلى ِجَهِة الَيِميِن َأِو الشِّ َأالَّ َيَتَلفَّ
َأْن َيُك�فَّ َعِن الَكاَلِم َمَعُه إَِذا َأْظَهَر َماَلَلُه)1(.. 8
إَِذا َقاَم َقاَم َمَعُه، َواَل َيْتَبُعُه.. 9

َأالَّ ُيِس�يَء بِِه الظَّنَّ ِعنَْد ُمَشاَهَدِة َما َيْعَتِقُدُه ِمْن َأْفَعالِِه خطأ ، َبْل َيْسَأُلُه بَِأَدٍب . 10
ا َأْشَكَل َعَلْيِه. َوَيْسَتْفِسُر َعمَّ

َأالَّ َيِغيَب بَِغْيِر ُعْذٍر َعْن َمَجالِِس ِعْلِمِه.. 11
َأْن َيْفَرَح بَِما ُيْفِرُحُه ، َوُينِْكَر َما ُينِْكُرُه.. 12

)1(    املالل: التضجر أو عدم الرغبة يف سامع القول.
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حَْبةِ َوالأُُخوَّةِ َأَدُب الصُّ
ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لََّم: »الَمْرُء َعَلى ِدي�ِن َخلِيلِِه ، َفْلَينُْظْر  ِه َصلَّى اللّٰ َق�اَل َرُس�وُل اللّٰ
َأَحُدُكْم َمْن ُيَخالِْل« رواه احمد وأبو داود والترمذي ، َوإَِذا َطَلْبَت َرفِيًقا َأْو َصاِحبًا 

َفَراِع ُوُجوَد َخْمِس ِخَصاٍل فِيِه:
�ِذي اَل ُيَراِعي  األُوَل�ى : الَعْق�ُل ، َحْي�ُث ال َخْي�َر في ُصْحَب�ِة األَْحَم�ِق ، َوُهَو الَّ

َمْصَلَحَة َنْفِسِه ، َفَكْيَف َسُيَراِعي َمْصَلَحَة َصاِحبِِه.
الثَّاِنيَُة : ُحْسُن الُخُلِق.

اَلُح َوالتَّْقَوى .   الثَّاِلثَُة : الصَّ

الرَّاِبَعُة : األََدُب في الِعْلِم. 

ْنَيا. ْهُد في الدُّ الَخاِمَسُة : الزُّ

 َف�إَِذا اْجَتَمَعِت الِخَصاُل الَخْمَس�ُة في َصاِحٍب َفاْلَزْمُه َوَأْحِس�ِن الُمَعاَمَلَة َمَعَه ، 
ِه  ُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَس�لََّم: »َما اْصَطَح�َب اْثنَاِن َقطُّ إاِلَّ َكاَن َأَحبَُّهَما إَِلى اللّٰ َقاَل َصلَّى اللّٰ

َعزَّ َوَجلَّ َأْرَفَقُهَما بَِصاِحبِِه« الكافي )120/2(
ْحبَِة َما يَِلي :  َوِمْن ُشُروِط الصُّ

اإِليَثاُر بِالَماِل ِعنَْد الَحاَجِة.. 1
الُمَباَدَرُة إَِلى التََّعاُوِن َوُحْسِن التََّفاُهِم.. 2
3 .. رِّ ِكْتَماُن السِّ
َسْتُر الَعْيِب.. 4
ُحْسُن اإِلْصَغاِء ِعنَْد الَحِديِث.. 5
َتْرُك الُمَماَراِة َوالَجَدِل َمَعُه.. 6
َتْرُك الُمَزاِح الُمْفِرِط.. 7
َأْن ُينَاِديِه بَِأَحبِّ األَْسَماِء إَِلْيِه.. 8
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َأْن ُيْثنَِي َعَلْيِه ِعنَْد َأْقَرانِِه َوَيْشُكَرُه ِعنَْد َصنِيِعِه َخْيرًا.. 9
َض َأَحٌد لِِعْرِضِه َأْو ِدينِِه.. 10 َأْن َيُذبَّ َعنُْه في ِغَيابِِه إَِذا َتَعرَّ
َأْن َينَْصَحُه بُِلْطٍف َوُحْسِن ِعَباَرٍة.. 11
تِِه ، َواَل َيِعيَب َعَلْيِه.. 12 َأْن َيْعُفَو َعْن َزلَّ
َأْن َيْدُعَو َلُه في َحَياتِِه َوَبْعَد َمَماتِِه.. 13
َأْن ُيْحِسَن إَِلى َأْهِلِه َوَأَقاِربِِه.. 14
َفُه َشْيئًا ِمْن ُخُصوِصيَّاتِِه.. 15 َف َعنُْه ، َفاَل ُيَكلِّ َأْن ُيَخفِّ
ِه َوَعاَلنَِيتِِه.. 16 َأْن َيُكوَن َصاِدقًا في ُصْحَبتِِه في ِسرِّ
َعُه ِعنَْد . 17 �َع َلُه فِي الَمْجِلِس، َوَأْن ُيَودِّ �اَلِم ِعنَْد لَِقاِئِه ، َوَأْن ُيَوسِّ َأْن َيْبَدَأُه بِالسَّ

ِقَياِمِه.
َأالَّ َيْعَتِرَض َعَلى َكاَلِمِه.. 18
َأْن ُيَعاِمَلُه بَِما ُيِحبُّ لِنَْفِسِه َأْن ُيَعاَمَل بِِه.. 19



45 نسخة قيد التعديل

َأَدُب الاْختَِياِر في المَُخاَلَطةِ َوالمَُعاَشَرةِ
اَر اآلِخَرَة َأالَّ َيْشَتِغَل بُِمَخاَلَطِة  ِمْن َأَدِب الطَّالِِب َوالطَّالَِبِة َوُكلِّ ُمْس�ِلٍم َيْرُجو الدَّ
النَّ�اِس َوُمَعاَش�َرتِِهْم َوالُجُلوِس في َمَجالِِس�ِهْم َوَأْنِدَيتِِهْم َطَلبًا ِمنْ�ُه َوِحْرصًا َعَلى 

ٰذلَِك.
ًة  َوإَِذا َم�ا اْبُتِل�َي بَِش�ْيٍء ِمْن ٰذلِ�َك َعَلى َغْي�ِر َطَلٍب َواَل ِح�ْرٍص َعَلْي�ِه - َوَخاصَّ
فِيَمْن َتَقُع َمَعُهُم الُمَعاَش�َرُة َوالُمَخاَلَطُة في الَمنِْزِل َوالَحاَرِة َوالَمْسِجِد َوالَمْدَرَسِة 

وِق - َفَيِجُب ااِلْلتَِزاُم بِآَداِب الُمَعاَمَلِة َوَضَوابِطَِها ، َوِمنَْها: َوالسُّ
َأالَّ يْسَتْصِغَر َأَحدًا َأْو يْهَزَأ بِِه.. 1
َأالَّ ينُْظَر إَِلى َمَجالِِس�ِهْم َوَأْنِدَيتِِهْم بَِعْيِن التَّْعظِيِم إاِلَّ إَِذا َكاَنْت َمَجالَِس ِعْلٍم . 2

َنافٍِع، َأْو إِْصاَلٍح َبْيَن النَّاِس ، َأْو َنَشاٍط اْجتَِماِعيٍّ ُمِفيٍد.
َأالَّ ُيَشاِرَكُهْم في َلْغِوِهْم َوِمَزاِحِهُم الُمْفِرِط .. 3
َأالَّ ُيَقابَِلُهْم بِالَعَداَوِة إِْن َعاَدْوُه َأْو َنَبُذوُه.. 4
َأالَّ َيْطَمِئنَّ إَِلى اْحتَِراِمِهْم َأْو إِْكَراِمِهْم َلُه َوَثنَاِئِهْم َعَلْيِه ، َبْل َيْشُكُرُهْم َوُيْظِهُر . 5

َتُهْم ، َوَيْحَذُرُهْم َأْن َيْفتِنُوُه بُِصْحَبتِِهْم. َمَودَّ
َأالَّ َيْغَضَب في َمْجِلِسِهْم َواَل َيَتنَاَوَل َأَحدًا ِمنُْهْم بُِسوٍء َأِو اْنتَِقاٍد.. 6
ْغَبِة َوالَقُبوِل.. 7 َوَأالَّ َيِعَظنَّ َأَحدًا ِمنُْهْم إاِلَّ إَِذا َتَوسم فِيِه َعاَلَماِت الرَّ
ًة إَِذا َأْظَهُروا اْستِنَْكاَفُهْم ِمْن . 8 َفُهْم َس�َماَع َرْأِيِه َوَمْعِرَفَة ِعْلِمِه ، َوَخاصَّ َأالَّ ُيَكلِّ

ٰذلَِك.
أن ينصح من يحتاج منهم الى نصح باللين والرفق وعلى انفراد . 9

ْمِت ، َوَأْن َيْحَفَظ . 10 َماِع ، َحَسَن النُّْطِق ، َحَسَن الصَّ َأْن َيُكوَن َبْينَُهْم َحَسَن السَّ
َمَعاِيَبُهْم َبْعَد ُخُروِجِه َعنُْهْم ، َواَل َيْذُكْر َشْيئًا ِمنَْها أِلََحٍد ِمَن النَّاِس.

ْرِعيِّ َعَلى ِصَفِة الِحْزبِيَِّة الَمِقيَتِة، . 11 ِميَن بِالِعْلِم الشَّ َأْن َيْحَذَر ُمَجاَلَس�َة الُمَتَرسِّ
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َب�ِة، َف�إِنَّ ُمَجاَلَس�َتُهْم َض�َرٌر َعَلْي�ه ، َوَباٌب إَِل�ى التََّكتُِّل  �ِة الُمَتَعصِّ َأِو الِفَئِويَّ
ِب. َوالتََّعصُّ

َأالَّ ُيَش�بَِّك َأَصابَِع�ُه ، َواَل َيْعَب�َث بِِلْحَيتِ�ِه َأْو َخاَتِمِه ، َأْو َتْخِليِل َأْس�نَانِِه ، َأْو . 12
إِْدَخاِل ُأْصُبِعِه في َأْنِفِه ، َأْو َكْثَرِة ُبَصاِقِه َوَتنَْحنُِحِه َوُجَشاِئِه.

َأالَّ ُيْكثَِر ِمَن التََّمطِّي َوالتََّثاُؤِب.. 13
َأْن ُيْحِس�َن اإِلْنَصاَت ِعنَْد َكاَلِم َغْيِرِه ، َوَأْن َيْصِرَف َس�ْمَعُه َعِن الَمَضاِحِك . 14

ِة َعَلى الَغْيِر. ِة َوالتَّْعِليَقاِت النَّْقِديَّ َوالِحَكاَياِت الُمِسفَّ
َل الُمْهِمِل.. 15 َل َتَبذُّ َن الَمْرَأِة، َوَأالَّ َيَتَبذَّ َن في َمْلَبِسِه َتَزيُّ َأالَّ َيَتَزيَّ
َأالَّ َيْكِشَف َلُهْم َأْسَراَرُه َوُخُصوِصيَّاِت َحَياتِِه.. 16
ُه َأَح�ٌد ِمنُْه�ْم ، َوَأْن ُيْحِس�َن التََّخلَُّص ِمَن . 17 َأالَّ َينَْفِع�َل ف�ي َحِديثِِه إذا اْس�َتَفزَّ

الَمْجِلِس بُِهُدوٍء
وال ينبغ�ي أن يغف�ل ع�ن دع�اء كف�ارة المجلس وه�و ) س�بحانك اللهم . 18

وبحمدك أش�هد ان ال اله اال انت أس�تغفرك وأتوب اليك ( رواه الترمذي 
وهوصحيح .
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اِخِل َوالخَاِرِج آَداُب الرََّحَلاِت لَِطاِلِب العِْلِم في الدَّ
�ِة َأِو الِعاَلِجيَِّة َأِو  َعِويَّ َح�اَلِت الِعْلِميَِّة َأِو الدَّ ِعنَْد ُحُصوِل َس�َبٍب ِمْن َأْس�َباِب الرَّ
التَّْرفِيِهيَّ�ِة إَِل�ى َأيِّ ِجَهٍة ِمْن َداِخِل الباَِلِد َأْو َخاِرِجَها َينَْبِغ�ي لَِطالِِب الِعْلِم االْلتَِزاُم 

بَِما َيِلي:
ْحَلِة َوِجَهتَِها َوَدَوافِِعَها َوَثَمَرتَِها.. 1 الَِحُة ، َوَتْحِديُد َهَدِف الرِّ النِّيَُّة الصَّ
�ْرِعيَِّة ف�ي َأْوَقاتَِها . 2 االْلتِ�َزاُم بَِتْق�َوى اللّٰ�ِه َوالُمَحاَفَظ�ُة َعَل�ى الَواِجَباِت  الشَّ

كالصالة َجْمعًا َوَقْصرًا ، َوالِقَياُم بَِما اْعَتاَد ِمَن األَْوَراِد َواألَْذَكاِر.
ِض إَِلى َأْس�َباِب . 3 ِحْف�ُظ الَج�َواِرِح ِمَن الُوُقوِع في الَمنِْهيَّاِت ، َوَتَجنُِّب التََّعرُّ

ْفَقِة.  ٰذلَِك ، َأْو ُمَخاَلَفِة َمْن َيْدُعو لِٰذلَِك ِمَن الرُّ
ْكَرَياِت َوِحْفظًا لِْلَمْعُلوَماِت.. 4 ْحَلِة بَِتَفاِصيِلَها لَِتْبَقى ُجْزءًا ِمَن الذِّ َتْدِويُن الرِّ
تِي َيْذَهُب إَِلْيَها َوَنْيِل . 5 الِِحيَن في الِجَهِة الَّ الِح�ْرُص َعَلى ِزَياَرِة الُعَلَماِء َوالصَّ

ُدَعاِئِهْم َوإَِجاَزاتِِهْم.
الِِح َوَمَواِق�ِع اْجتَِماِع الُمْس�ِلِميَن . 6 ُد َعَل�ى َمَواِق�ِع الَخْيِر َوالَعَم�ِل الصَّ التَّ�َردُّ

َوَمَجالِِس الِعْلِم َوَأْذَكاِرِهْم.
َماَلِء إاِلَّ فِيَما َيِليُق َوَيُج�وُز َواَل َيَتَرتَُّب َعَلْيِه . 7 َتَجنُّ�ُب الَغْفَلِة ف�ي اْلَلْهِو َمَع الزُّ

َمْعِصَيٌة َواَل إِْفَساُد ِقَيٍم.
َيْلَزُم الَمْرَأَة َأالَّ ُتَسافَِر إاِلَّ َمَع ِذي َرِحٍم َمْحَرٍم أو زوج َوَلْو َكاَنْت إَِلى الَحجِّ . 8

ُروَرِة َمَع ُرْفَقٍة َمْأُموَنٍة.  أَوالُعْمَرِة ، َوِعنَْد الضَّ
ْحَلِة إَِلى َأْهِلِه َوَبَلِدِه َشاِكرًا َحاِمدًا.. 9 َتْعِجيُل الَعْوَدِة ِعنَْد نَِهاَيِة الرِّ

ُبَهاِت في َحَضِرِه َوَسَفِرِه ، َفَيَتَثبَُّت . 10 �َهواِت َوالشُّ َتَجنُُّب الَمَظاِهِر الُمثِيَرِة لِلشَّ
في ُأُموِرِه َوَعاَلَقاتِِه ، َوَما َيْحِمُلُه َأْو ُيَكلَُّف بَِحْمِلِه إَِلى اآلَخِريَن ، َفُهنَاَك َمْن 

ا ُيوِقُعُه في الَحَرِج َوُسوِء الَعاِقَبِة. ُيْخَدُع في َحْمِل َبْعِض الَمْمنُوَعاِت ِممَّ
َوِر . 11 تِي َذَهَب إَِلْيَها َأِو الِجَهِة َأِو الَمَكاِن َبْعَض الصُّ َعَلْيِه َأْن َيْحِمَل ِمَن الَبَلِد الَّ
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تِِه. ِة َذاِت الَعاَلَقِة بُِمِهمَّ التَّْذَكاِريَّ
ْحَلِة َمَع ُكلِّ َزاِئٍر َوَصاِحٍب ؛ لَِما في ٰذلَِك ِمْن . 12 َأالَّ ُيْكثَِر الَحِديَث َعْن َخَبِر الرِّ

إَِثاَرِة الَمَلِل ؛ إاِلَّ َجَوابًا َعَلى َمْن َسَأَل.
َأْن ُيَقيَِّم ِرْحَلَتُه َوَما اْسَتَفاَدُه ِمنَْها َبْعَد َعْوَدتِِه.. 13
اَلَمِة.. 14 َه َعَلى السَّ َأْن َيْشُكَر اللّٰ
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يِن آَداُب الرُّكِْن الرَّاِبعِ ِمْن َأْرَكاِن الدِّ
�اَلُم بَِوْح�َدِة الَحِديِث  ي�ِن ف�ي َحِديِث ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ َثَبَت�ْت ُرَباِعيَّ�ُة َأْرَكاِن الدِّ
�ْرِعيِّ َوالِعْل�ِم الَوْضِع�يِّ  �ْرِعيَِّة ، َوَص�اَرْت ِدَراَس�ُة الِعْل�ِم الشَّ الَمْوُضوِعيَّ�ِة َوالشَّ
ُمنَْدِرَج�ًة َتْح�َت َأْقَس�اِم الَحِديِث األَْرَبَع�ِة: )اإِلْس�اَلُم � َواإِليَماُن � َواإِلْحَس�اُن � 

اَعِة(. َوالِعْلُم بَِعاَلَماِت السَّ
َوَق�ْد ُيَواِجُه الطَّالُِب َوالطَّالَِب�ُة ِعنَْد الَحِديِث َعْن ُرَباِعيَِّة األَْرَكاِن اْعتَِراَض َبْعِض 
َها ُمَخالَِفٌة لَِما َس�اَر َعَلْيِه  َباِعيَِّة لِْلَْرَكاِن ؛ أِلَنَّ َأْه�ِل الِعْلِم َأْو َغْيِرِهْم َعَل�ى َتْقِريِر الرُّ

يِن وحصر ذلك بَِثاَلَثِة ُأُموٍر. الُِح ِمْن إِْثَباِت َأْرَكاِن الدِّ َلُف الصَّ السَّ
�ْرِعيَِّة َمَع  �ُم اآلَداِب الشَّ َوأِلَْج�ِل ٰذلِ�َك َيِجُب َعَل�ى َطالِ�ِب الِعْلِم َوَطالَِبتِ�ِه َتَفهُّ

الُمْسِلِميَن َجِميعًا ِعنَْد َتْقِريِر ٰهِذِه الَمْسَأَلِة بَِما َيِلي:
َعَدُم اإِلْصَراِر َعَلى ُرَباِعيَِّة األَْرَكاِن إاِلَّ بُِحُضوِر َعالٍِم ُمْدِرٍك لَِمْفُهوِم َحِديِث . 1

�ْرِعيَِّة ؛ َكْي َتتِمَّ الُمنَاَقَش�ُة  �نَِّة( في َوْحَدتِِه الَمْوُضوِعيَِّة َوَوْحَدتِِه الشَّ )ُأمِّ السُّ
اإِليَجابِيَُّة َعَلى ٰهِذِه الَقاِعَدِة.

َع�َدُم إَِش�اَعِة الَكاَلِم َع�ْن ُرَباِعيَّ�ِة األَْرَكاِن في الُخَط�ِب َوالُمَحاَضَراِت إاِلَّ . 2
ٍن في ِدَراَسِة الَقَواِعِد َوالتَّْطبِيَقاِت. لُِمَتَمكِّ

ثِيَن ف�ي اْقتَِصاِرِهْم َعَلى َتْدِريِس الثََّوابِِت لَِما . 3 اْحتِ�َراُم َرْأِي الُعَلَماِء َوالُمَحدِّ
يٍَّة ِعْلِميٍَّة، َوَعَدُم النَّْقِد َأِو التَّْجِريِح في َشْأِن ٰذلَِك. َلَها ِمْن َأَهمِّ

ِب الَمَداِرِس . 4 َتْرِكيُز اإِلَفاَدِة في َبثِّ ِعْلِم ُرَباِعيَِّة األَْرَكاِن َعَلى النَّاِش�َئِة َوُطالَّ
الً ُث�مَّ  �ِة َوالَجاِمِعيَّ�ِة ، َم�َع ُحْس�ِن التَّْقِدي�ِم لَِقَواِع�ِدِه َأوَّ األََساِس�يَِّة َوالثَّاَنِويَّ

َتْطبِيَقاتِِه.
يَِّة الثََّوابِِت في . 5 ااِلْهتَِم�اُم بِالثََّوابِِت َقْب�َل ااِلْهتَِماِم بِالُمَتَغيَِّراِت ، َوإِْب�َداُء َأَهمِّ

ِة، َوإِْش�َهاُر َفاِئَدِة ِعْلِم الُمَتَغيِّ�َراِت َكِصَياَنٍة لِلثََّوابِِت َوَتْجِديٍد لُِلَغِة  َحَياِة األُمَّ
. ِه َوالِخَطاِب اإِلْساَلِميِّ ْعَوِة إَِلى اللّٰ الدَّ
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ِة األََدَواِت الَمْرِعيَِّة ِعنَْد َطَلِب ُعُلوِم الُمَتَغيَِّراِت، َواْعتَِباُر األََدِب . 6 َتْطبِي�ُق َكافَّ
ْرِعيِّ َقاِسمًا ُمْشَتَركًا لِِكاَل الِعْلَمْيِن. الشَّ

َت�ْرُك الَج�َدِل َواْلَلَج�اِج ف�ي َتْعِلي�ِل الُمْصَطَلَح�اِت َوالتَّْعِريَف�اِت َحتَّى ال . 7
َتنَْصِرَف َفاِئَدُة الِعْلِم َعْن َمَساِرَها الَمْطُلوِب، إَِلى ااِلْختاَِلِف َحْوَل الظََّواِهِر 
ا  ا َرْغَبًة في الَجَدِل، َوإِمَّ �ِميَن بِالِعْلِم إِمَّ َوالُقُش�وِر، َكَما َيْفَعُلُه َبْعُض الُمَتَرسِّ

َرْغَبًة في إِْبَطاِل َأَثِر الِعْلِم َذاتِِه.
لِيَّ�اِت ُظُه�وِرِه َوِدَراَس�تِِه، َف�ال . 8 اَلِت ِعْل�ٌم اَل َزاَل ف�ي َأوَّ ِعْل�ُم فِْق�ِه التََّح�وُّ

َيِص�حُّ الَقْط�ُع فِيِه بَِتْعِريٍف َأْو َتْعِلي�ٍل َأْو إِْصَداِر َأْحَكاٍم َحتَّى َتْكَتِمَل ُأُس�ُس 
َوُمنَْطَلَقاُت َقَواِعِدِه َوَتْطبِيَقاتِِه.

ُق َمْن َيَشاُء إَِلى الطَِّريِق الُمْسَتِقيِم.. ُه الُمَوفِّ َواللّٰ
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الفهرس

6 املقدمة        

7 ُلوِك      َما َكَتَبُه الُعَلاَمُء يف ُكُتِب السُّ

8 ُلوِك        فِْقُه السُّ

9 األَْعَداُء األَْرَبَعة       

11 َوَساِئُل ُمَواَجَهِة األَْعَداِء األَْرَبَعِة     

12 ِحْفُظ اجلََواِرِح       

13 ْمِع       َضَوابُِط َأَداِة السَّ

15 َضَوابُِط َأَداِة الَبرَصِ      

16 مِّ        َضَوابُِط َأَداِة الشَّ

18 َضَوابُِط َأَداِة الَكاَلِم      

21 َضَوابُِط َحَرَكِة الَيدِ      

23 ْجِل       َضَوابُِط َحَرَكِة الرِّ

25 َضَوابُِط َشَهَواِت الَبْطِن      

27 َضَوابُِط َشَهَواِت الَفْرِج      

29 َمْوِقُع الَقْلِب )ُسْلَطاِن اجلََواِرِح( ِمَن األَْخاَلِق    

32 ْخِصيَّةِ     َمْوِقُع الِعْلِم النَّافِِع ِمن بِنَاِء الشَّ

34 َأَثُر امَلْعِصَيِة َعَل َطَلِب الِعْلمِ     

36 َأَثُر الطَّاَعِة يف َطَلِب الِعْلِم      
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37 ِب     ِة يف ُجنُوِح الطُّالَّ يَّ َأَثُر امَلْدَرَسة الَعرْصِ

39 َتْرتِيُب َوَظاِئِف األَْوَقاِت َأَساُس االْلتَِزاِم    

41 احلَدُّ األَْدَنى ِمْن َتْرتِيِب َوَظاِئِف األَْوَقاِت    

43 ِمِه       ِم َمَع ُمَعلِّ آَداُب امُلَتَعلِّ

44 ِة       ْحَبِة َواألُُخوَّ َأَدُب الصُّ

46 ِة      َأَدُب االْختَِياِر يف امُلَخاَلَطِة َوامُلَعاَشَ

48 اِخِل َواخلَاِرِج    َحاَلِت لَِطالِِب الِعْلِم يف الدَّ آَداُب الرَّ

50 يِن      ابِِع ِمْن َأْرَكاِن الدِّ ْكِن الرَّ آَداُب الرُّ



53 نسخة قيد التعديل



نسخة قيد التعديل54


